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Prologo da presente edição

A Historia Trágico-Marítima— é uma reunião

de noticias de naufrágios e successos infeli-

zes acontecidos aos navegantes portuguezes

da carreira da índia. Quantos naufrágios sem chro-

nistas ! d*í muitas náos e galeões nem a menor noti-

', cia chegou á pátria, De poucos desastres ficaram re-

lações circunstanciadas, d'essas algumas se imprimi-

ram. Um ou outro curioso reuniu essas relações,

I
formando assim collecção de naufrágios.

\ Bernardo Gomes de Brito (nasceu em Lisboa, em
_
maio de 1688) fez uma collecção de taes impres-

sos a que juntou noticias manuscriptas, inéditas, e

formou assim a Historia Trágico-Marítima que deu
ao prelo em 1735-36) em dois volumes in-4.®

Diz em seu parecer fr. Manuel de Sá «que esta obra

trata dos naufrágios que na vasta navegação da ín-

dia Oriental padeceram alguns galeões e navios por-

tuguezes. Dos trágicos successos que se lêem nas re-

lações d'estes infortúnios tem muito de que se gloriar

a heroicidade daquelles espiritos magnânimos que
desprezando tantas vezes a fatalidade dos perigos e

dando nome com as peregrinações e sepulturas a

paizes incógnitos e bárbaros aonde os arrojou ou a

ira dos mares ou o descuido dos pilotos abriram es-
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cola de cautelas e experiências horrorosas, arriscando

vidas e fazendas, tudo confiando a incertos ventos,

ao acaso das vagas».

Affirma-se que Bernardo Gomes de Brito tencio-

nava publicar cinco volumes; só imprimiu os dois

primeiros. Apparece ás vezes um pseudo-terceiro vo-

lume que é uma reunião de relações de naufrágios de
varias impressões formada pelos amadores, ou por
negociantes, mas que não é o 3.*^ tomo da Historia

Tragico-Maritima, A este respeito diz Innocencio Fran-

cisco da Silva, no 2.° tomo do Dicc. bibliographico,

em Collecção de naufrágios. «Reunião de varias rela-

ções antigas dos successos, naufrágios e desastres ma-
rítimos, reimpressas no século l8.° avulsamente, em
4.°, as quaes alguns curiosos colligiram em um vo-
lume. Os mais completos contem II relações. De 9
são autores : P. António Francisco Cardim, Bento
Teixeira Feyo, Francisco Vaz de Almada, João Car-

valho Mascarenhas, João Baptista Lavanha, José de
Cabreira, Manuel Godinho Cardoso, Melchior Estaco
do Amaral, fr. Nuno da Conceição. A Historia da
perda do galeão S. João e a Relação do naufrágio da
náo Conceição, são anonymas. Com esta collecção

alguns formaram o chamado 3.° tomo da Historia

Trágico Mariti^na.-»

No gabinete dos reservados da Bibliotheca Na-
cional de Lisboa, existem dois volumes (B. 127 e 128)

tendo nas lombadas os lettreiros Relações de naufrá-
gios No I.° volume estão os seguintes impressos :

1. Historia da muy notável perda do galeam gran-

de S. Joam, em 1552. Lisboa, offí. de António Alva-

res.

2. Memorável relaçam da perda da nao Conceiçam
por Joam Carvalho Mascarenhas. Lisboa, 1627, in-4.*
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E* muito interessante esta relação com a descripção

de Argel, successos dos captivos, etc.

3. Outra edição da mesma relação.

4. Outra, que no rosto tem errado o nome do au-

tor.

5. Naufrágio da náo Santo Alberto, per João Ba-

ptista Lavanha, Lisboa, 1597-

6. Naufrágio da náo N. Senhora de Belém, por Jo-

seph de Cabreyra. Lisboa, 1636.

7. Relaçam da viagem do galeam São Lourenço,

pelo P. António Francisco Cardim. Lisboa, 1651.

8. Relaçnm da viagem e Fi^cesso que teve a náo

capitania Nossa Senhora do B( m despacho, pelo P.

Nuno da Conceição. Lisboa. 1631.

O 2° volume contem :

1. Outro exemplar da relação do P. Nuno da Con-
ceição.

2. Outro exemplar cem outro rosto.

3. Relaçam do lastimoso naufrágio da náo Concei-

çam chamada Algaravia Nova. Lisboa, por A. Alva-

res.

4. Relaçam do naufrágio da náo Santiago e itene-

rario da gente que delle se salvou escrita por Manoel
Godinho Cardoso. Lisboa, 1602.

5. Relaçam do naufrágio que fizeram as náos Sa-

cramento e N. S.* da Atalaya, por Bento Teyxeyra
Feyo. Lisboa, 1650.

6. Tratado do sucesso que teve a náo S. João Ba-

ptista, por Francisco Vaz Dalmada. Lisboa, 1625.

7. Tratado das batalhas e sucessos do galeam San-

tiago com os olandezes na ilha de Santa Elena. Lis-

boa, 1604.

E* autor deste tratado Melchior Estacio do Amaral.
Refere também o que passou a náo Chagas çom os

inglezes nas ilhas dos Açores. E. . . da causa e desas-
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três porque em vinte annos se perderam trinta e oito

náos da carreira da índia. Com uma relação dos au-

tores que escreveram das cousas da navegação, con-

quista e pregação nas índias Orientaes, China e Ja-

pão.

8. Outra edição do mesmo importante tratado.

Como se vê estes dois volumes das relações de
naufrágios contêm verdadeiras raridades.

O l.° volume da Historia Trágico-Maritima tem
as noticias dos naufrágios do :

Galeão grande S. João
Náo S. Bento
Conceição
Águia e Garça, com a descripção da cidade de Co-

lumbo.
Santa Maria da Barca
S. Paulo, com a descripção da ilha de Sumatra.
O 2.° volume contem :

Náo Santiago

S. Thomé
S. Alberto

S. Francisco

Galeão Santiago

Um exemplar da Bibliotheca Nacional de Lisboa

tem o tal 3.° volume, de que já fallei, com as seguin-

tes relações :

Náo Conceição

S. João Baptista

N. S."^ do Bom Despacho
N. S.^ de Belém
Sacramento e N. S.^ da Atalaya
Galeão S. Lourenço.
Algumas destas relações passaram as fronteiras;

na Histoire des naufrages, ou recueil des relations les

plus interessantes des Naufrages, Hivernemens, incen-
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dies, famines, et autres evénemens funestes sur mer
par M. U. Avocat (Paris, An III-^Me la Republique,

3 vols. in-8.°) apparecem traduções de algumas noti-

cias portuguezas. O professor Pedro José da Fonseca
a respeito das relações impressas nos 2 vols. da HiS'
ioria Trágico Marithna mostra opinião rasoavel di-

zendo: «Como todas ellas foram escriptas no tempo
em que a lingua portuguesa geralmente se cultivava

com summa pureza e elegância este caracter lhes é
commum, sem mais diíferença que a do estylo, o qual

varia á medida da possibilidade dos que as compuze-
ram.

E cousa notável que em homens, como são alguns

dos que fizeram as ditas relações, alheios das lettras e

pouco práticos no exercício do escrever, se dê uma
tal policia de linguagem, correcção de phrase, e ener-

gia de vozes como iiellas se encontra.»

O sr. Mello d'Azevedo tenciona publicar a collecção

reunida por Bernardo Gomes de Brito e ainda as

relações impressas avulsas. Poderá accrescentar outras

mais modernas porque infelizmente no século IQ al-

guns naufrágios houve na marinha portugueza.

Gabriel Pereira.



LICENÇA DO SANTO OFFICIO

-^ôtí-

Censura do M. R. P. M. Fr. Manoel de Sá, Reli-

gioso da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, Ex-
Provinaai e Deffiidor perpetuo da Provinaa Car-

melitana de Portugal, Chronista geral da mesma
Ordem nestes Reinos e seos domínios, Qualificador

e Revedor do Santo Officio, Examinador das Três

Ordetis Militares, Consultor da Bulia da Cruzada,

e Académico da Academia Real da Historia Por-

tugueza.

eminentíssimo senhor

ORDENA- ME Vossa Eminência que veja o livro

intitulado Historia Trágico Marítima, que
Bernardo Gomes de Brito pertende imprimir.

E' este livro, o primeiro tomo da CoUecçào dos Nau-
frágios, que na vasta navegação da índia Oriental

padeceram alguns galeões e navios portuguezes, ou
indo d'esta cidade de Lisbca para a Ásia, ou vol-

tando da Ásia para a Europa. Dos trágicos successos

que se lem nas relações destes infortúnios, tem muito

de que se gloriar a heroicidade daquelles espirites

magnânimos, que desprezando tantas vezes a fatali-

dade dos perigos, e dando nome, com as peregrina-
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ções e sepulturas, a paizes incógnitos e barbares

aonde os arrojou, ou a ira dos mares, ou o descuido

dos pilotos, abriram uma ilkistre escola de cautelas,

em que aprendessem experiências horrorosas, os que,

atrevidamente destemidos, entregam as vidas e fa-

zendas ao arbitrio dos ventos e das ondas : Pelo que
a este livro, que no theatro da Historia representa

um papel verdadeiramente trágico, quadra muito em
particular a definição, que Cicero deo, de Mestra da
Vida, á mesma Historia em commum ; e não con-

tendo couza alguma que encontre a pureza de nossa

Santa Fé, e bons costumes, me parece que o dito

Bernardo Gomes de Brito, que é Collector das Rela-

ções comprehendidas nelle, e as distribui© pela ordem
chronologica dos annos, se faz, pelo seu curioso tra-

balho, mais benemérito da licença que pede a Vossa
Eminência para o dar á luz. Convento de Nossa Se-

nhora do Carmo de Lisboa Occidental 8 de Março
de 1729.

/'r. Manoel de Sã



A' Augusta Magestade do muito

Alto e muito Poderoso Rei D,

João V nosso Senhor

SENHOR

COMD Vossa Magestade, por sua Real grandeza,

se fez Augusto Protector da Historia, eri-

gindo a sua preclara Academia
;
parece, que

permittio aos afortunados historiadores deste século

a gloria de recorrer ao seu Real azilo ; indulto de
que agora nfie valho, para pôr aos Reaes pés de Vossa
Magestade nestes tomos, estes fragmentos Históricos,

que já perdem o horror de lastimosos, na fortuna de
dedicados; conseguindo eu para a]uelles vassallos

desta coroa (que agora o são de Vossa Magestade
com melhor estrella) nos seus naufrágios o mais feliz

porto, senão para as suas vidas, para as suas memo-
rias, o ceo dilate a vida de Vossa Mag-estade para

felicidade desta Monarquia.

Bernardo Gomes de Brito



RELAÇÃO
DA MUI NOTÁVEL PERDA

DO

GALEÀO GRANDE S. JOÃO
Em que se contam os grandes trabalhos

e lastimosas cousas que aconteceram ao capitão

MANOEL DE SOUSA SEPÚLVEDA

e o lamentável fi^n que elle e sua mulher e flhos,

e toda a mais gente houveram na Terra do Natal^ onde

se perderam a 24 de Jíinho de 1552





PROLOGO
COUSA é esta que se conta neste naufrágio para

os homens muito temerem os castigos do Se-
nhor e serem bons christãos, trazendo o te-

mor de Deos diante dos olhos, para não quebrar seus

Mandamentos. Porque Manoel de Sousa era um fi-

dalgo mui nobre, e bom cavalleiro, e na índia gastou

em seu tempo mais de cincoenta mil cruzados em dar

de comer a muita gente ; em boas obras que fez a

muitos homens; por derradeiro foi acabar sua vida,

e de sua mulher e filhos em tanta lastima e neces-

sidade entre os cafres, faltando lhe o comer, e beber,

e vestir. E passou tantos trabalhos antes de sua

morte, que não podem ser cridos senão le quem
lhos ajudou a passar, que entre os mais foi um Al
varo Fernandes, guardião do galeão, que me contou
isto muito particularmente, que por acerto achei aqui

em Moçambique o anno de mil e quinhentos e cin-

coenta e quatro.

E por me parecer historia que daria avizo e bom
exemplo a todos, escrevi os trabalhos e morte deste

fidalgo, e de toda a sua companhia, para que os ho-

mens que andam pelo mar se encomendem continua-

mente a Deos, e a Nossa Senhora, que rogue por to-

dos. Amen.



MT^^^f^^^^M^i
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JSIaufragio do galeão grande S.

João na terra do ISIatal no an-

no de i8§2

PARTio neste galeão Manoel de Sousa, que Deos
perdoe, para fazer esta desventurada viagem
de Còchim, a três de Fevereiro o anno de

cincoenta e dous. E partio tão tarde por ir carregar

a Coulão, e lá haver pouca pimenta, onde carregou

obra de quatro mil e quinhentas, e veio a Còchim
acabar de carregar a copia de sete mil e quinhentas

por toda com muito trabalho por causa da guerra

que havia no Malavar. E com esta carga se partio

para o reino podendo levar doze mil; e ainda que a

nao levava pouca pimenta, nem por isso deixou de
ir muito carregada de outras mercadorias, no que se

havia de ter muito cuidado pelo grande risco que
correm as nãos muito carregadas.

A treze de Abril veio Manoel de Sousa haver vista

da Costa do Cabo em trinta e dous gráos, e vieram
ter tanto dentro, porque havia muitos dias que eram
partidos da índia, e tardaram muito em ver o Cabo
por causa das roins velas que traziam, que foi uma
das causas e a principal de seu perdimento; porque
o piloto André Vás fazia seu caminho para ir á terra

do Cabo das Agulhas, e o capitão Manoel de Sousa

No titulo d'csta pagina onde se lê i852 — deve lOr-se i553i
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lhe rogou que quizesse ir ver a terra mais perto; e o
piloto por lhe fazer a vontade o í^z : pela qual razão

foram ver a Terra do Natal, e estando á vista delia,

se lhe fez o vento bonança, e foi correndo a costa até

ver o Cabo das Agulhas, com prumo na mão, e son-

dando ; e eram os ventos taes, que se um dia ventava
Levante, outro se levantava Poente. E sendo já em
onze de Março eram Nordeste, Suduéste com o Cabo
da Boa Esperança vinte e cinco legoas ao mar, alli

lhe deu o vento Oeste, e o Esnoroéste com muitos fu-

zis. E sendo perto da noite o capitão chamou o mes-
tre e piloto, e lhes perguntou que deviam fazer com
aquelle tempo, pois lhe era pela proa, e todos respon-
deram que era bom conselho arribar.

As razões que davam para arribar, foram que a

nao era muito grande, e muito comprida, e ia muito
carregada de caixaria e de outras fazendas, e não tra-

ziam já outras velas senão as que traziam nas vergas,

que a outra esquipação levou um temporal que lhe

deu na Linha, e estas eram rotas, que se não fiavam
nellas : e que se parassem e o tempo crescesse, e lhe

fosse necessário arribar, lhe poderia o vento levar as

outras velas que tinham, que era prejuízo para sua

viagem e salvação, que não havia na nao outras ; e

taes eram aquellas que traziam, que tanto tempo pu-

nham em as remendar, como em navegar. E uma das

cousas porque não tinham dobrado o Cabo a este

tempo, foi pelo tempo que gastavam em as amainar
para cozerem ; e por tanto o bom conselho era arri-

bar com os papafigos grandes ambos baixos, porque
dando-lhe somente a vela de proa, era tão velha, que
estava mui certo levar-lha o vento da verga pelo

grande pezo da nao, e ambos juntos um ajudaria ao
outro. E vindo assim arribando, que seriam cento e

trinta legoas do Cabo, lhe virou o vento ao Nordeste,

FL. 2 VOL. I
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e ao Lesnordéste tão furioso que os fez outra vez cor-

rer ao Snl e ao Sudueste; e como o mar que vinha
feito de Poente, e o que o Levante fez meteo tanto

mar, que cada balanço que o galeão tomava, pa-

recia que o metia no fundo. E assim correram três

dias, e ao cabo delles lhe tornou o vento a acalmar,

e ficou o mar tão grande, e trabalhou tanto a nao,

que perdeu três machos do leme so-os polegar em
que está toda a perdição ou salvação de uma nao. E
isto senão sabia de ninguém, somente o carpinteiro

da nao que foi a ver o leme, e achou falta dos fer-

ros, e então se veio ao mestre, e lhe disse em se-

gredo, que era um Christovão Fernandes da Cunha,
o Curto. E elle respondeo como bom official e bom
homem, que tal cousa não dissesse ao capitão, nem
a outra nenhuma pessoa por não causar terror e medo
na gente, e assim o fez.

Andando assim neste trabalho, tornou-lhe outra

vez a saltar o vento a Les sudueste, e temporal des-

feito, e já então parecia que Deos era servido do fim

que ao despois tiveram. E indo com a mesma vela

arribando outra vez, lançando-lhe o leme á banda,

não quiz a nao dar por elle, e toda se poz de ló; o

vento que era bravo lhe levou o papafigo da verga
grande. Quando se viram sem vela, e que não havia

outra, acodiram com diligencia a tomar a vela de
proa, e se quizeram antes aventurar a ficar de mar
em travéz, que ficarem sem nenhuma vela. O traquete

de proa não era ainda acabado de tomar quando se

a nao atravessou, e em se atravessando lhe deram
três mares tão grandes, que dos balanços que a nao
deu lhe arrebentaram os apparelhos e costeiras da
banda de bombordo, que não lhe ficaram mais que as

três dianteiras.

E vendo se com os apparelhos quebrados, e sem ne-
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nhuma enxarcea no mastro daquella banda, lançaram

a mão a uns viradores para fazerem uns brandaes. E
estando com esta obra na mão andava o mar muito
grosso, e lhes pareceo que por então era obra escu-

zada, e que era melhor conselho cortarem o mastro
pelo muito que a nao trabalhava; o vento e o mar
era tamanho que lhe não consentia fazer obra nenhu-
ma, nem havia homem que se pudesse ter em pé.

Estando com os machados nas mãos começando já

a cortar vem supitamente arrebentar o mastro gran-

de por cima das polés das coroas, ccmo se o corta-

ram de um golpe, e pela banda do estibordo o lan-

çou o vento ao mar com a gávea e enxarcea, como
que fora uma cousa muito leve

; e então lhe corta-

ram os apparelhos e enxarcea da outra banda, e

todo junto se foi ao mar. E vendo-se sem mastro
nem verga fizeram no pé do mastro grande que lhe

ficou um mastareo de um pedaço de entena bem pre-

gada, e com as melhores arreataduras que puderam:
e nelle guarneceram uma verga para a vela da guia,

e da outra entena fizeram uma verga para papafigo,

e com alguns pedaços de velas velhas tornaram a

guarnecer esta verga grande ; e outro tanto fizeram

para o mastro de proa ; e ficou isto tão remendado
e fraco, que bastava qualquer vento para lhos tornar

a levar.

E como tiveram tudo guarnecido deram ás velas

com o vento Susuéste. E como o leme vinha já com
três ferros menos, que eram os principaes, não lhe

quiz a nao governar senão com muito trabalho, e já

então as escotas lhe serviam de leme. E indo assim,

foi o vento crescendo, e a nao aguçou de ló, e poz-se

toda a corda, sem querer dar pelo leme nem escotas.

E desta vez lhe tornou a levar o vento a vela gran-

de, e a que lhes servia de guia ; e vendo-se outra
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vez desaparelhados de velas, acudiram á vela da proa^

e então se atravessou a nao, e começou de trabalhar:

e por o leme ser podre um mar que lhe então deu lho

quebrou pelo meio, e levuu-lhe logo ametade, e todos

os machos ficaram metidos nas fêmeas. Por onde se

deve ter grande recato nos lemes e velas das nãos, por
causa de tantos trabalhos, quantos são os que nesta

carreira se passam.

Quem entender bem o mar, ou todos os que nisto

bem cuidarem, poderão ver qual ficaria Manoel de
Sousa com sua mulher, e aquella gente, quando se

visse em uma nao em Cabo de Boa Esperança, sem
leme, sem mastro, e sem velas, nem de que as poder
fazer ; e já neste tempo trabalhava a nao tanto, e fa-

zia tanta agoa, que houveram por melhor remédio
para se não irem ao fundo a pique cortarem o mas-
tro da proa que lhe fazia abrir a nao; e estando para

o cortar lhe deo um mar tão grande que lho quebrou
pelos tamboretos, e lho lançou ao mar sem elles po-

rem mais trabalho que o que tiveram em lhe cortar

a enxarcea ; e ao cahir do mastro deu um golpe muito
grande no gurnpés, que lho lançou fora da carlinga,

e lho meteo por dentro da nao quasi todo; e ainda foi

algum remédio para lhe ficar alguma arvore; mas co-

mo tudo eram prognósticos de maiores trabalhos, ne-

nhuma diligencia por seos peccados lhe aproveitava.

Ainda a este tempo não tinham vista da terra, despois

que arribaram do Cabo, mas seriam delia quinze até

vinte legoas.

Desde que se viram sem mastro, sem leme, e sem
velas, ficou-lhe a nao lançada no bordo da terra : e

vendo-se Manoel de Sousa e officiaes sem nenhum re-

médio, determinaram o melhor que puderam de fazer

um leme, e de alguma roupa que traziam de mercado-

rias fazerem algum remédio de velas, com que pudes-
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«em vir a Moçambique. E logo com muita diligencia

repartiram a gente, parte na obra do leme e parte em
guarnecer alguma arvore, e a outra em fazer alguma
maneira de velas, e nisto gastaram dez dias. E tendo

o leme feito, quando o quizeram meter lhe ficon es-

treito e curto, e não lhe sérvio ; e todavia deram ás

velas que tinham, para ver se haveria algum remédio

de salvação, e foram para lançar o leme e a nao lhe

não quiz governar de nenhum modo, porque não ti-

nham a vitóla do outro que o mar lhe levara, e já en-

tão tinham vista da terra. E isto era aos oito de Ju-

nho ;,e vendo-se tão perto da costa, e que o mar e o

vento os ia levanio para a terra, e que não tinham
outro remédio se não ir varar, e por se não irem ao
fundo se encomendaram a Deos, e já então ia a nao
aberta, que por milagre de Deos se sustentava sobre

o mar.

Vendo-se Manoel de Sousa tão perto da terra, e

sem nenhum remédio, tomow o parecer de seos offi-

ciacs, e todos disseram que para remédio de salva-

rem suas vidas do mar, era bom conselho deixa-

rcm-se ir assim até serem em dez braças, e como
achasse o dito fundo surgissem para lançarem o ba-

tel fora para sua desembarcação ; e lançaram logo

uma manchua com alguns homens que fossem vigiar

a praia, onde dava melhor jazigo para poderem des-

embarcar, com acordo, que tanto que surgissem no
batel e na manchua, depois da gente ser desembar-
cada tirarem o mantimento e armas que pudessem,
que a mais fazenda que do galeão se podia salvar

era para mais perdição sua, por causa dos cafres que
os haviam de roubar. E sendo assim com este conse-

lho foram arribando ao som do mar e vento, alar-

gando de uma banda, e caçando da outra
; já o leme

não governava com mais de quinze palmos de agoa
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debaixo da cuberta. E indo já a nao perto de terra

lançaram o prumo, e acharam ainda muito fundo, e

deixaram-se ir : e d'a]li a um grande espaço tornou

a manchua á nao, e disse que perto d'alli havia uma
praia onde poderiam desembarcar, se a pudessem to-

mar ; e que todo o mais era rocha talhada, e grande
penedia, onde não havia maneira de salvação.

Verdadeiramente que cuidarem os homens bem
nisto, faz grande espanto ! Vem com este galeão va-

rar em terra de cafres, havendo-o por melhor remé-

dio para suas vidas, sendo este tão perigoso : e por

aqui verão para quantos trabalhos estavam guarda-

dos Manoel de Sousa, sua mulher e filhos. Tendo já

recado da manchua, trabalharam por ir contra aquella

parte, onde lhe demorava a praia, até chegarem ao

lugar que a manchua lhe tinha dito, e já então eram
sete braças, onde largaram uma ancora, e apoz isso

com muita diligencia guarneceram aparelhos com que
lançaram fora o batel.

A primeira cousa que fizeram, como tiveram batel

fora, foi portar outra ancora á terra, e já o vento

era mais bonança, e o galeão estava da terra dous

tiros de besta. E vendo Manoel de Sousa como o ga-

leão se lhe ia ao fumlo sem nenhum remédio, cha-

mou ao mestre e piloto, e disse-lhcs que a primeira

cousa que fizessem fossem pol-o em terra com sua

mulher e filhos, com vinte homens que estivessem

em sua guarda, e apoz isto tirasse as armas e manti-

mentos, e pólvora, e alguma roupa de Cambraya,
para ver se havia na terra alguma maneira de res-

gate de mantimentos. E isto com fundamento de fa-

zer forte naquelle lugar com tranqueiras de pipas, e

fazerem alli algum caravelâo da madeira da nao, em
que pudessem mandar recado a Sofála. Mas como já

estava de cima que acabasse este capitão com sua
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lulher e filhos, e toda sua companhia, nenhum re-

médio se podia cuidar a que a fortuna não fosse con-

traria
;
que tendo este pensamento de alli se fazer

forte, lhe tornou o vento a ventar com tanto Ímpeto,

e o mar cresceo tanto, que deo com o galeão á costa,

por onde não puderam fazer nada do que cuidaram.

A este tempo Manoe! de Sousa, sua mulher e filhos,

e obra de trinta pessoas em terra, e toda a mais gente

estava no galeão. Dizer o perigo que tiveram na des-

embarcação o capitão e sua mulher com estas trinta

pessoas, fora escusado ; mas por contar historia ver-

dadeira e lastimosa, direi que de três vezes que a

manchua foi á terra se perdto, donde morreram al-

guns homens, dos quaes um era o filho de Bento Ro-
drigues : e até então o batel não tinha ido á terra,

que não ouzavam de o mandar, porque o mar anda-

va mui bravo, e por a manchua ser mais leve esca-

pou aquellas duas vezes primeiras.

Vendo o niestre e piloto, com a mais gente que
ainda estava na nao, que o galeão ia sobre a amarra
da terra, e entenderem que a amarra de mar se lhe

cortara, porque o fundo era sujo, e havia dous dias

que estavam surtos, e em amanhecendo ao terceiro

dia, que viram que o galeão ficava só sobre a amarra
da terra e o vento começava a ventar, disse o piloto

á outra gente, a tempo que já a nao tocava : — Ir-

mãos, antes que a nao abra e se nos vá ao fundo,

quem se quizer embarcar comigo naquelle batel o po
dera fazer, e se foi embarcar, e fez embarcar o mes-
tre, que era homem velho, e a quem fallecia já o es-

pirito por sua idade : e com grande trabalho, por ser

o vento forte, se embarcaram no dito batel obra de
quarenta pessoas, e o mar andava tão grosso em
terra, que deitou o batel em terra feito em pedaços

na praia. E quiz Nosso Senhor que desta batelada
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não morreo ninguém, que foi milagre, porque antes

de vir a terra o çoçobrou o mar.
O capitão, que o dia d'antes se desembarcara, an-

dava na praia esforçando os homens, e dando a mão
aos que podia, os levava ao fogo que tinha feito,

porque o frio era grande. Na nao ficaram ainda o
melhor de quinhentas pessoas, a saber : duzentos por-

tuguezes, e os mais escravos ; em que entrava Duarte
Fernandes, contra-mestre do galeão, e o guardião; e

estando ainda assim a nao, que já dava muitas pan-
cadas, lhes pareceo bom conselho alargarem a amar-
ra por mão, porque fosse a nao bem á terra, e não a

quizeram cortar porque a ressaca os não tornasse para

o pego ; e como a nao se assentou, cm pouco espaço
se partio pelo meio, a saber do mastro avante um pe-

daço, e outro do mastro á ré, e d'ahi a obra de uma
hora aquelles dous pedaços se fizeram em quatro, e

como as aberturas foram arrombadas, as fazendas e

caixas vieram acima, e a gente que estava na nao se

lançou sobre a caixaria e madeira á terra. Morreram
em se lançando, mais de quarenta portuguezes e se-

tenta escravos; a mais gente veio á terra por cima
do mar, e alguma por baixo, como a Nosso Senhor
aprouve

; e muita delia ferida dos pregos e madeira.

D'alli a quatro horas era o galeão desfeito, sem delle

apparecer pedaço tamanho como uma braça, e tudo o
mar deitou eíTi terra, com grande tempestade.

E a fazenda que no galeão ia, assim d'el-Rei como de
partes, dizem que valia um conto de ouro: porque
desde que a índia é descuberta até então não par-

tio nao de lá tão rica. E por se desfazer a nao
em tantas migalhas, não pôde o capitão Manoel de

Sousa fazer a embarcação que tinha determinado, que
não ficou batel nem cousa sobre que pudesse armar o
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caravelào, nem de que o fazer, por onde lhe foi neces-

sário tomar outro conselho.

Vendo o capitão e sua companhia, que não tinham

remédio de embarcação, com conselho dos seos ofíi-

ciaes, e dos homens fidalgos, que em sua companhia
levava, que era Pantaleão de Sá, Tristão de Sousa,

Amador de Sousa e Diogo Mendes Dourado de Setu-

vai. Assentaram que deviam estar naquella praia, onde

sairam do galeão, alguns dias, pois alli tinham agoa,

até lhe convalecerem os doentes. Então fizeram suas

tranqueiras de algumas arcas e pipas, e estiveram alli

doze dias, e em todos elles lhe não veio falar nenhum
negro da terra ; somente aos três primeiros apparece-

ram nove cafres em um outeiro, e alli estariam duas

horas, sem terem nenhuma fala comnosco ; e como es-

pantados se tornaram a ir. E d'alli a dous dias lhe

pareceo bem mandarem um homem, e um cafre do
mesmo galeão, para ver se achavam alguns negros,

que com elles quizessem falar para resgatarem algum
mantimento. E estes andaram lá dous dias sem acha-

rem pessoa viva, senão algumas casas de palha despo-

voadas, por onde entenderam que os negros fugiram

com medo, e então se tornaram ao arraial, e em al-

gumas das casas acharam frechas metidas, que dizem

que é o seo sinal de guerra.

D'alli a três dias, estando naquelle lugar, onde es-

caparam do galeão, lhe appareceram em um outeiro

sete ou outo cafres com uma vaca preza, e por acenos

os fizeram os christãos descer abaixo, e o capitão com
quatro homens foi falar com elles, e despois de os ter

seguros, lhe disseram os negros por acenos, que que-

riam ferro. Então o capitão mandou pôr meia dúzia

de pregos, e lhos amostrou, e elles folgaram de os

vêr, e se chegaram então mais para os nossos, e co-

meçaram a tratar o preço da vaca, e estando já con-
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certados, appareceram cinco cafres em outro outeiro, e

começaram a bradar por sua lingoa que não dessem
a vaca a troco de pregos. Então se foram estes cafres,

levando consigo a vaca, sem falar palavra. E o capi-

tão lhe não quiz tomar a vaca, tendo d'ella mui gfande
necessidade para sua mulher e filhos.

Assim esteve sempre com muito cuidado e vigia,

levantando-se cada noite três e quatro vezes a rondar

os quartos, o que era grande trabalho para elle; e

assim estiveram doze dias até que a gente lhe conva-

leceo ; no cabo dos quaes vendo que já estavam to-

dos para caminhar, os chamou a conselho, sobre o

que deviam fazer, e antes de praticarem o caso, lhes

fez uma fala desta maneira:

Amigos e senhores : bem vedes o estado a que por

nossos peccados somos chegados, e eu creio verdadei-

ramente que os meus só bastavam para por elles ser-

mos postos em tamanhas necessidades, como vedes
que temos ; mas é Nosso Senhor tão piedoso, que
ainda nos faz tamanha mercê, que nos não fossemos

ao fundo naquella nao, trazendo tanta quantidade de
agoa debaixo das cubertas

;
prazerá a Elle, que pois

foi servido de nos levar a terra de christãos, e os

que nesta demanda acabaram com tantos trabalhos,

haverá por bem que sejam para salvação de suas al-

mas. Estes dias, que aqui estivemos, bem vedes, se-

nhores, que foram necessários para nos convalecerem
os doentes que trazíamos; já agora. Nosso Senhor
seja louvado, estão para caminhar ; e por tanto vos
ajuntei aqui para assentarmos que caminho havemos
de tomar para remédio de nossa salvação, que a de-

terminação que traziamos de fazer alguma embarca-
ção, se nos atalhou como vistes, por não podermos
salvar da nao cousa nenhuma para a podermos fazer.

E pois senhores e irmãos, vos vai a vida, como a
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mim, não será rasão fazer nem determinar cousa sem
conselho de todos. Uma mercê vos quero pedir, a

qual é que me não desampareis, nem deixeis, dado
caso que eu não possa andar tanto, como os que
mais andarem, por causa de minha mulher e filhos.

E assim todos juntos quererá Nosso Senhor pela sua

misericórdia ajudar-nos.

Despuis de feita esta fala, e praticarem todos no

caminho que haviam de fazer, visto não haver outro

remédio, assentaram que deviam de caminhar com a

melhor ordem que pudessem ao longo dessas praias

caminho do rio, que descobrio Lourenço Marques, e

lhe prometteram de nunca o desamparar: e logo o

puzeram por obra ; ao qual rio haveria cento e ou-

tenta legoas por costa, mas elles andaram mais de

trezentas pelos muitos rodeios que fizeram em quere-

rem passar os rios e brejos que achavam no cami-

nho : e despois tornavam ao mar, no que gastaram

cinco mezes e meio.

Desta praia onde se perderam em 31 grãos aos

sete de Julho de cincoenta e dous, começaram a

caminhar com esta ordem que se segue : a saber Ma-
noel de Sousa com sua mulher e filhos com outenta

portuguezes, e com escravos, e André Vás o piloto

na sua companhia com uma bandeira com um Cruci-

fixo erguido, caminhava na vanguarda, e.D. Leonor
sua mulher, levavani-na escravos em um andor. Logo
atrás vinha o mestre do galeão com a gente do mar,

e com as escravas. Na retaguarda caminhava Panta-

leão de Sá com o resto dos portuguezes e escravos,

que seriam até duzentas pessoas, e todas juntas se-

riam quinhentas ; das quaes eram cento e outenta

portuguezes. Desta maneira canr.inharam um mez com
muitos trabalhos, fomes e sedes, porque em todo este

tempo não comiam senão o arroz que escapara do ga-
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leão, e algumas frutas do mato, que outros manti-

mentos dd terra nào achavam, nem quem os ven-
desse

;
por onde passaram tão grande esterilidade,

qual se não pôde crer nem escrever.

Em todo este mez poderiam ter caminhado cem
legoas : e pelos grandes rodeios que faziam no passar

dos rios, não teriam andado trinta legoas por costa :

e já então tinham perdidas dez ou doze pessoas ; só

um filho bastardo de Manoel de Sousa de dez ou
onze annos, que vindo já muito fraco da fome, elle e

um escravo que o trazia ás costas se deixaram ficar

atrás. Quando Manoel de Sousa perguntou por elle,

que lhe disseram que ficava atrás obra de meia le-

goa, esteve para perder o sizo, e por lhe parecer que
vinha na trazeira com seu tio Pantaleão de Sá, como
algumas vezes acontecia, o perdeo assim ; e logo pro-

metteo quinhentos cruzados a dous homens, que tor-

nassem em busca delle, mas não houve quem os qui-

zesse acceitar, por ser já perto da noite, e por causa

dos tigres e leões
;
porque como ficava o homem

atrás o comiam
;
por onde lhe foi forçado não deixar

o caminho que levava, e deixar assim o filho, onde
lhe ficaram os olhos. E aqui se poderá ver quantos

trabalhos foram os deste fidalgo antes de sua morte.

Era também perdido i\ntonio de Sampaio sobrinho

de Lopo Vás de Sampaio, governador que foi da ín-

dia : e cinco ou seis homens portuguezes, e alguns

escravos da pura fome, e trabalho do caminho.

Neste tempo tinham já pelejado algumas vezes,

mas sempre os cafres levavam a peior, e em uma bri-

ga lhe mataram Diogo Mendes Dourado, que até sua

morte tinha pelejado mui bem como valente caval-

leiro. Era tanto o trabalho, assim da vigia, como da
fome e caminho, que cada dia desfallecia mais a gen-

te, e não havia dia que não ficasse uma ou duas pes-
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soas por essas praias, e pelos matos, por não pode-

rem caminhar ; e logo eram comidos dos tigres e ser-

pentes, por haver na terra grande quantidade. E
certo, que ver ficar estes homens, que cada dia lhe

ficavam vivos por esses desertos, era cousa de gran-

de dor e sentimento para uns e para outros; porque
o que ficava, dizia aos outros que caminhav^am de sua

companhia, por ventura a pais e a irmãos, e amigos,

que se fossem muito embora, que os encomendassem
ao Senhor Deos. Fazia isto tamanha magoa ver ficar

o parente e o amigo sem lhe poder valer, sabendo
que d'alli a pouco espaço havia de ser comido de fe-

ras alimárias, que pois faz tanta magoa a quem o
ouve, quanta mais fará a quem o vio e passou.

Com grandíssima desaventura indo assim prose-

guindo. ora se metiam no sertão a buscar de comer
e a passar rios, e se tornavam ao loogo do mar so-

bindo serras mui altas: ora descendo outras de gran-

díssimo perigo ; e não bastavam ainda estes trabalhos,

senão outros muitos que os cafres ihe davam. E as-

sim caminharam obra de dous mezes e meio, e tanta

era a fome e a sede que tinham, que os mais dos dias

aconteciam cousas de grande admiração, das quaes
contarei algumas mais notáveis.

Aconteceo muitas vezes entre esta gente vender-se
um púcaro de agoa de um quartilho por dez cruzados,

e em um caldeirão que levava quatro canadas, se fa-

zia cem cruzados ; e porque nisto ás vezes havia des-

ordem, o capitão mandava buscar um caldeirão d'ella,

por não haver outra vasilha maior na companhia, e

dava por isso a quem a ia buscar cem cruzados : e elle

por sua mão a repartia, e a que tomava para sua mu-
lher e filhos era a outo e dez cruzados o quartilho

; e

pela mesma maneira repartia a outra, de modo que
sempre pudesse remediar, que com o dinheiro que em
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dia se fazia naquella agoa, ao outro houvesse quem a

fosse buscar, e se puzesse a esse risco pelo interesse,

E além disto passavam grandes fomes, e davam muito
dinheiro por qualquer peixe que se achava na praia,

ou por qualquer animal do monte.

Vindo caminhando por suas jornadas, segundo era

a terra que achavam, e sempre com os trabalhos que
tenho dito : seriam já passados três mezes que cami-
nhav^am com determinação de buscar aquelle rio de
Lourenço Marques, que é a agoada da Boa Paz. Ha-
via já muitos dias que se não mantinham senão de
frutas, que acaso se achavam, e de ossos torrados:

e aconteceo muitas vezes vender-se no arrayal uma
pelle de uma cobra por quinze cruzados: e ainda que
fosse seca a lançavam na agoa, e assim a comiam.
Quando caminhavam pelas praias, mantinham-se

com marisco ou peixe, que o mar lançava fora. E no
cabo deste tempo vieram ter com um cafre, senhor de
duas aldeãs, homem velho, e que lhes pareceo de boa
condição, e assim o era pelo agazalho que nelle acha-

ram, e lhes disse que não passassem d'alli, que esti-

vessem em sua companhia, e que elle os manteria o
melhor que pudesse

;
porque na verdade aquella terra

era falta de mantimentos, não por ella os deixar de
dar, senão porque os cafres são homens que não se-

meam senão muito pouco, nem comem senão do gado
bravo que matam.

Assim que este Rei cafre apertou muito com Ma-
noel de Sousa, e sua gente que estivera com elle, di-

zendo lhe que tinha guerra com outro Rei, por onde
elles haviam de passar, e queria sua ajuda : e que se

passassem avante, que soubessem certo que haviam de
ser roubados deste Rei, que era mais poderoso que
elle ; de maneira que pelo proveito e ajuda que espe-

rava desta companhia, e também pela noticia que já
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tinha de portuguezes por Lourenço Marques e Antó-
nio Caldeira, que alli estiveram, trabalhava quanto
podia porque d'a11i não passassem ; e estes dous ho-

mens lhe puzeram nome Garcia de Sá, por ser velho,

e ter muito o parecer com elle, e ser bom homem,
que não ha duvida, senão que em todas as nações ha
máos e bons ; e por ser tal fazia agazalhos e honrava
aos portuguezes: e trabalhou quanto pôde que não
passassem avante, dizendo-lhe que haviam de ser rou-

bados daquelle Rei, com que elle tinha guerra. E em
se determinar se detiveram alli seis dias. Mas como
parece que estava determinado acabar Manoel de Sou-

sa nesta jornada com a maior parte da sua companhia,

não quizcram seguir o conselho deste reizinho, que os

desenganava.

Vendo o Rei que todavia o capitão determinava de
se partird'alli, lhe pedio que antes-que se partisse, o qui-

zesse ajudar com alguns homens de sua companhia
contra um Rei que atrás lhe ficava ; e parecendo-lhe

a Manoel de Sousa e aos portuguezes que se não po-

diam escusar de fazer o que lhe pedia, assim pelas

boas obras e agazalho que delle receberam, como por

razão de o não escandalizar, que estava em seu po-

der e de sua gente pedio a Pantaleão de Sá seu cunha-

do, que quizesse ir com vinte homens portuguezes

ajudar ao Rei seu amigo; foi Pantaleão de Sá com os

vinte homens e quinhentos cafres, e seus capitães, e

tornaram atráz por onde elles já tinham passado seis

legoas, e peleijaram com um cafre que andava levan-

tado, e tomaram-lhe todo o gado, que são os seus

despojos, e trouxeram-no ao arrayal adonde estava

Manoel de Sousa com el-Rei, e nisto gastaram cinco

ou seis dias.

Despois que Pantaleão de Sá veio daquella guerra

em que foi ajudar ao reizinho, e a gente que com ella
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foi, e descançou do trabalho que lá tiveram tornou o
capitão a fazer conselho sobre a determinação de sua
partida, e foi tão fraco, que assentaram que deviam
de caminhar e buscar aquelle rio de Lourenço Mar-
ques, e não sabiam que estavam nelle. E porque este

rio é o da agua de Boa Paz com três braços, que to-

dos vem entrar ao mar em uma íôz, e elles estavam
no primeiro : e sem embargo de verem alli uma gota
vermelha, que era sinal de virem já alli portuguezes, os

cegou a sua fortuna, que não quizeram senão cami-

nhar avante. E porque haviam de passar o rio, e não
podia ser senão em almadias, por ser grande, quiz o
capitão ver se podia tomar sete ou outo almadias que
estavam fechadas com cadeas, para passar nellas o rio,

que el-Rei não lhas queria dar, porque toda a maneira
buscava para não passarem, pelos dezejos que tinha

de os ter consigo. E para isso mandou certos homens
a ver se podiam tomar as almadias ; dous dos quaes

vieram, e disseram que lhe era cousa dlfficultosa para

se poder fazer. E os que se deixaram ficar já com
malicia, houveram uma das almadias á mão, e embar-
caram-se nella, e foram- se pelo rio abaixo, e deixa-

ram a seu capitão. E vendo elle que nenhuma ma-
neira havia de passar o rio, senão por vontade do rei,

lhe pedio o quizesse mandar passar da outra banda
nas suas almadias, e que elle pagaria bem á gente que
os levasse; e pelo contentar lhe deu algumas das suas

armas, porque o largasse e o mandasse passar.

Então o Rei foi em pessoa com elle, e estando os

portuguezes receosos de alguma traição ao passar do
rio, lhe rogou o capitão Manoel de Sousa que se tor-

nasse ao lugar com sua gente, e que o dcixasse pas-

sar á sua vontade com a sua, e lhe ficassem somente

os negros das almadias. E como no reizinho negro

não havia malicia, mas antes os ajudava no que po-
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dia, foi cousa leve de acabar com elle que se tor-

nasse para o lugar, e logo se foi, e deixou passar á

sua vontade. Então mandou Manoel de Sousa passar

trinta homens da outra banda nas almadias, com três

espingardas ; e como os trinta homens foram da outra

banda, o capitão, sua mulher e filhos passaram alem,

e apoz elles toda a mais gente, e até então nunca fo-

ram roubados, e logo se puzeram em ordem de ca-

minhar.

Haveria cinco dias que caminhavam para o segun-

do rio, e teriam andado vinte legoas quando chega-

ram ao rio do meio, e alli acharam negros, que os

encaminharam para o mar, e isto era já ao sol posto:

e estando á borda do rio, viram duas almadias gran-

des, e alli assentaram o arraial em uma área onde
dormiram aquella noite : e este rio era salgado, e não

havia nenhuma agua doce ao redor, senão uma que
lhe ficava atrás. E de noite foi a sede tamanha no
arraial, que se houveram de perder: quiz Manoel de

Sousa mandar buscar alguma agoa, e não houve quem
quizesse ir menos de cem cruzados cada caldeirão, e

os mandou buscar, e em cada um dia fazia duzentos;

e se o não fizera assim, não se pudera valer.

E sendo o comer tão pouco como atrás digo, a

sede era desta maneira
;
porque queria Nosso Senhor

que a agoa lhe servisse de mantimentos. Estando na-

quelle arraial ao outro dia perto da noite, viram che-

gar as três almadias de negros, que lhe disseram por

uma negra do arraial, que começava já entender al-

guma cousa, que alli viera um navio de homens como
elles, e que já era ido. Então lhe mandou dizer Ma-
noel de Sousa se os queriam passar da outra banda :

e os negros responderam que era já noite (porque

cafres nenhuma cousa fazem de noite) que ao outro

dia os passariam se lhe pagasse. Como amanheceo

FOL. 3 VOL u
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vierain os negros com quatro almadias, e sobre preço
de uns poucos de pregos, começaram a passar a gente,

passando primeiro o capitão alguma gente para guarda
do passo, e embarcando-se em uma almadia com sua
mulher e filhos, para da outra banda esperar o resto

da sua companhia; e com elle iam as outras três al-

madias carregadas de gente.

Também se diz que o capitão vinha já naquelle

tempo maltratado do miolo, da muita vigia, e muito
trabalho, que carregou sempre nelle, mais que em to-

dos os outros. E por vir já desta maneira, e cuidar

que lhe queriam os negros fazer alguma traição, lan-

çou mão á espada, e arrancou delia para os negros,

que iam remando dizendo: Perros, aonde me levais?

Vendo os negros a espada nua, saltaram ao mar,
e aili esteve em risco de se perder. Então lhe disse

sua mulher, e alguns que com elles iam, que não fi-

zesse mal aos negros, que se perderiam. Em verdade,

quem conhecera a Manoel de Sousa, e soubera sua

descrição e brandura, e lhe vira fazer isto, bem pode-
ria dizer que já não ia em seu perfeito juizo ; porque era

discreto e bem attent?.do: e d'alli por diante ficou de
maneira, que nunca mais governou a sua gente como
até alli o tinha feito. E chegando da outra banda, se

queixou muito da cabeça, e nella lhe ataram toalhas,

e alli se tornaram a ajuntar todos.

Estando já da outra banda para começar a cami-

nhar, viram um golpe de cafres, e vendo-os se puze-

ram em som de pelejar, cuidando que vinham para os

roubar; e chegando perto da nossa gente, começaram
a ter fala uns com os outros, perguntando os cafres

aos nossos que gente era, ou que buscava? Respon-
deram lhe que eram christãos, que se perderam era

uma nao, e que lhe rogavam os guiassem para um
rio grande que estava mais avante, e que se tinham
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mantimentos, que lhos trouxessem, e lhos compra-
riam. E por uma cafra, que era de Sofala, lhe disse-

ram os negros que se queriam mantiinentos, que fos-

sem com elles a um lugar onde estava o seu Rei, que
lhe faria muito agazalho. A este tempo seriam ainda

cento e vinte pessoas ; e já então D. Leonor era uma
das que caminhavam a pé, e sendo uma mulher fi-

dalga, delicada, e moça, vinha por aquelles ásperos

caminhos tão trabalhosos, como qualquer robusto ho-

mem do campo, e muitas vezes consolava as da sua

companhia, c ajudava a trazer seus filhos. Isto foi des-

pois que não houve escravos para o andor em que
vinha. Parece verdadeiramente que a graça de Nosso
Senhor supria aqui

;
porque sem ella não poderá uma

mulher tão fraca e tão pouco costumada a trabalhos,

andar tão compridos e ásperos caminhos, e sempre
com tantas fomes e sedes, que já então passavam de
trezentas legoas as que tinham andado, por causa dos
grandes rodeios.

Tornando á historia. Despois que o capitão e sua

companhia tiveram entendido que o Rei estava perto

d'alli, tomaram os cafres por sua guia ; e com muito

recato caminharam com elles para o lugar que lhe

diziam, com tanta fome e sede, quanto Deos sabe.

Dalli ao lugar onde estava o rei havia uma legoa, e

como chegaram, lhe mandou dizer o cafre que não
entrassem no lugar, porque é cousa que elles muito
escondem, mas que se fossem pôr ao pé de umas ar-

vores que lhe mostraram, e que alli lhe mandaria dar

de comer. Manoel de Sousa o fez assim, como homem
que estava em terra alhea, e que não tinham sabido

tanto dos cafres como agora sabemos por esta perdi-

ção, e pela da nao S. Bento, que cem homens de es-

pingarda atravessariam toda a Cafraria
;
porque maior

medo tem delias, que do mesmo demónio.
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Despois de assim estar agazalhado á sombra das ar-

vores, lhe começou a vir algum mantimento por seu

resgate de pregos. E alli estiveram cinco dias, pare-

cendo-lhe que poderiam estar até vir navio da índia,

e assim lho diziam os negros. Então pedio Manoel de
Sousa uma casa ao Rei Cafre para se agazalhar com
sua mulher e filhos. Respondeo-lhe o cafre, que lha

dariam ; mas que a sua gente não podia estar alli

junta, porque se não poderia manter por haver falta

de mantimentos na terra : que ficasse elle com sua

mulher e filhos, com algumas pessoas quaes elle qui-

zesse, e a outra gente se repartisse pelos lugares : e

que elle lhe mandaria dar mantimentos e casas até

vir algum navio. Isto era a ruindade do Rei, segundo
parece, pelo que ao despois lhe fez

;
por onde está cla-

ra a razão que disse, que os cafres tem grande me-
do de espingardas

;
porque nao tendo alli os portugje-

zes mais que cinco espingardas, e até cento e vinte ho-

mens, se não atreveo o cafre a pelejar com elles ; e a fim

de os roubar os apartou uns dos outros para mui-

tas partes, como homens que estavam tão chegados á

morte de fome; e não sabendo quanto melhor fora

não se apartarem, se entregaram á fortuna, e fizeram

a vontade áquelle Rei, que tratava sua perdição, e

nunca quizeram tomar o conselho do reizinho, que
lhes falava verdade, e lhes fez o bem que pôde. E por

aqui verão os homens, como nunca hão de dizer nem
fazer cousa em que cuidem que elles são os que acer-

tam ou podem, senão pôr tudo nas mãos de Deos
Nosso Senhor.

Despois que o Rei cafre teve assentado com Ma-
noel de Sousa que os portuguezes se dividissem por

diversas aldeãs e lugares para se poderem manter, lhe

disse também que elle tinha alli capitães seos, que
haviam de levar a sua gente, a saber, cada um os
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que lhe entregassem para lhe darem de. comer ; e isto

não podia ser senão com elle mandar aos portugue-

zes que deixassem as armas, porque os cafres haviam
medo delles em quanto as viam : e que elle as man-
daria meter em uma casa, para lhas dar tanto que
viesse o navio dos portuguezes.

Como Manoel de Sousa já então andava muito doen-

te, c fora de seo perfeito juizo, não respondeo, como
fizera estando em seu entendimento ; respondeo, que
elle falaria com os seus. Mas como a hora fosse che-

gada, em que havia de ser roubado, falou com elles,

e lhes disse : Que nem havia de passar d'alli, de uma
ou de outra maneira havia de buscar remédio de na-

vio, ou outro qualquer que Nosso Senhor delle orde-

nasse
;
porque aquelle rio em que estavam, era de

Lourenço Marques ; e o seu piloto André Vás assim

lho dizia : que quem quizesse passar d'alli, que o po-

deria fazer, se lhe bem parecesse, mas que elle não
podia, por amor de sua mulher e filhos, que vinha

já mui debilitada dos grandes trabalhos, que não po-

dia já andar, nem tinha escravos que o ajudassem. E
por tanto a sua determinação era acabar com sua fa-

mília, quando Deos disso fosse servido : e que lhe

pedia, que os que d*alli passassem, e fossem ter com
alguma embarcação de portuguezes, que lhe trouxes-

sem ou mandassem as novas, e os que alli quizessem
ficar com elle, o poderiam fazer ; e por onde elle pas-

sasse passariam elles.

E porém que para os negros se fiarem delles e não
cuidarem que eram ladrões, que andavam a roubar,

que era necessário entregarem as armas, para reme-
diar tanta desaventura como tinham de fome havia

tanto tempo. E já então o parecer de Manoel de
Sousa, e dos que com elle consentiram, não eram de
pessoas que estavam em si

;
porque se bem olharem,
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em quanto tiveram suas armas comsígo, nunca os ne-

gros chegaram a elles. Então mandou o capitão que
puzessem as armas, em que despois de Deos estava

sua salvação, e contra a vontade de alguns, e muito

mais contra a de D. Leonor, as entregaram ; mas não
houve quem o contradissesse senão ella, ainda què

lhe aproveitou pouco. Então disse : Vós entj^egais as

armas, agora me dou por perdida com toda esta

gente. Os negros tomaram as armas, e as levaram a

casa do Rei, cafre.

Tpnto que os cafres viram os portuguezes sem ar-

mas, como já tinham concertado a traição os come-
çaram logo a apartar e roubar, e os levaram por

esses matos, cada um como lhe cahia a sorte. E aca-

bado de chegarem aos lugares, os levaram já despi-

dos, sem lhe deixar sobre si cousa alguma, e com
muita pancada os lançavam fora das aldeãs. Nesta

companhia não ia Manoel de Sousa, que com sua

mulher e filhos, e com o piloto André Vás, e obra

de vinte pessoas ficavam com o Rei, porque traziam

muitas jóias, e rica pedraria, e dinheiro; e affirmam

que o que esta companhia trouxe até alli, valia mais

de cem mil cruzados. Como Manoel de Sousa com
sua mullier, e com aquellas vinte pessoas fui aparta-

do da gente, foram logo roubados de tudo o que tra-

ziam, somente os não despio : e o Rei lhe disse que
se fosse naiito embora em busca de sua companhia,

que lhe nã:) queria fazer mais mal, nem tocar em sua

pessoa, nem de sua mulher. Quando Manoel de Sousa

isto vio, bem se lembraria quão grande erro tinha

feito em dar as armas, e foi força de fazer o que lhe

mandavam, pois não era mais em sua mão.

Os outros companheiros, que eram noventa, em
que entrava Pantaleão de Sá, e outros três fidalgos,

ainda que todos foram apartados uns dos outros,
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poucos e poucos, segundo se acertaram, despois que

foram roubados e despidos pelos cafres a quem foram

entregues por o Rei, se tornaram a ajuntar
;
porque

era perto uns dos outros, e juntos bem maltratados,

e bem tristes, faltaudo-lhe as armas, vestidos, e di-

nheiro para resgate de seu mantimento, e sem o seu

capitão, começaram de caminhar.

E como já não levavam figura de homens, nem
quem os governasse, iam sem ordem, por desvaira-

dos caminhos : uns por matos, e outros por serras, se

acabaram de espalhar, e já então cada um não curava

mais que fazer aquillo em que lhe parecia que podia

salvar a vida, quer entre cafres, quer entre mou-
ros : porque já então não tinha conselho, nem quem
os ajuntasse para isso. E como homens que anda-

vam já de todo perdidos, deixarei agora de falar

nelles, e tornarei a Manoel de Sousa, e a desditosa

de sua mulher e filhos.

Vendo-se Manoel de Sousa roubado e despedido d'el-

Rei, que fosse buscar sua companhia, e que já então

não tinha dinheiro, nem armjas, nem gente para as to-

mar: e dado caso que já havia dias que vinha doente

da cabeça, todavia sentio muito esta afronta. Pois que

se pode cuidar de uma mulher muito delicada, ven-

do se em tantos trabalhos, e com tantas necessidades;

e sobre todas, ver seu marido diante de si tão mal-

tratado, e que não podia já governar, nem olhar por

seus filhos- Mas como mulher de bom juiz-», com o
parecer desses homens, que ainda tinha comsigo, co-

meçaram a caminhar por esses matos, sem nenhum
remédio, nem fundamento, somente o de Deos. A
este tempo estava ainda André Vás o piloto em sua

companhia, e o contra-mestre, que nunca a deixou, e

uma mulher ou duas portuguesas, e algunu\s escra-

vas. Indo assim caminhando, lhes pareceo bom con-

selho seguir os noventa homens, que avante iam rou-
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bados, e havia dous dias que caminhavam, seguindo

suas pizadas. E D. Leonor ia já tão fraca, tão triste

e desconsolada, por ver seu marido da maneira que
ia, e por se ver apartada da outra gente, e ter por
impossivel poder-se ajufitar com elles, que cuidar bem
nisto, é cousa para quebrar os corações! Indo assim

caminhando, tornaram outra vez os cafres a dar neile,

e em sua mulher, e em esses poucos que iam em sua
companhia, e alli os despiram, sem lhe deixarem so-

bre si cousa alguma. Vendo-se ambos desta maneira
com duas crianças muito tenras diante de si deram
graças ao Nosso Senhor.

Aqui dizem, que D. Leonor se não deixava despir,

e que ás pnnhadas, e ás bofetadas se defendia, porque
era tal, que queria antes que a matassem os cafres,

que ver-se nua diante da gente, e não ha duvida que
logo alli acabara sua vida, senão fora Manoel de Sou-
sa, que lhe rogou se deixasse despir, que lhe lembra-

va que nasceram nús, e pois Deos daquillo era servi-

do, que o fosse ella. Um dos grandes trabalhos que
sentia, era verem dous meninos pequenos seus filhos,

diante de si chorando, pedindo de comer, sem lhe

poderem valer. E vendo-se I). Leonor despida, lan-

çou-se logo no chão, e cubrio-se toda com os seos

cabellos, que eram muito compridos, fazendo uma
cova na área, onde se meteo até a cintura, sem mais
se erguer d'alli. Manoel de Sousa foi então a uma
velha sua aia, que lhe ficara ainda uma mantilha rota,

e lha pedio para cobrir D. Leonor, e lha deo ; mas
com tudo nunca mais se quiz erguer daquelle lugar,

onde se deixou cahir, quando se vio nua.

Em verdade, que não sei quem por isto passe sem
grande lastima, e tristeza. Ver uma mulher tão no-

bre, filha, e mulher de fidalgo tão honrado, tão mal-

tratada, e com tão pouca cortczia ! Os homens que
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estavam ainda em sua companhia, quando viram a

Manoel de Sousa e sua mulher despidos, afastaram-se

delles um pedaço, pela vergonha que houveram de
ver assim seu capitão, e D. Leonor : Então disse ella

a André Vás o piloto : Bem vedes como estamos, e

<|ue já não podemos passar daqui, e que havemos de
acabar por nossos peccados : ide-vos muito embora,
fazei por vos salvar, e encomendai nos a Deos : e se

fordes á índia, e a Portugal em algum tempo, dizei

como nos deixastes a Manoel de Sousa, e a mim com
meus filhos. E elles vendo que por sua parte não po-

diam remediar a fadiga de seu capitão, nem a po-

breza e mizeria de sua mulher e filhos, se foram por
esses matos, buscando remédio de vida.

Despois que André Vàs se apartou de Manoel de
Sousa e sua mulher, ficou com elle Duarte Fernandes
contra-mestre do galeão, e algumas escravas, das quaes
se salvaram três, que vieram a Goa, que contaram
como viram morrer D. Leonor. E Manoel de Sousa
ainda que estava maltratado do miolo, não lhe es-

quecia a necessidade que sua mulher e filhos passa-

vam de comer. E sendo ainda manco de uma ferida

que os cafres lhe deram em uma perna, assim mal-
tratado, se foi ao mato buscar frutas para lhe dar de
comer; quando tornou, achou D. Leonor muito fraca,

assim de fome, como de chorar, que despois que
os cafres a despiram, nunca mais d'alli se ergueo,

nem deixou de chorar: e achou um dos meninos mor-
tos, e por sua mão o enterrou na área. Ao outro dia

tornou Manoel de Sousa ao mato a buscar alguma
fruta, e quando tornou, achou D. Leonor fallecida,

e o outro menino, e sobre ella estavam chorando cia-

Í-co escravos com grandisssimos gritos.

Dizem ]ue elle não fez mais, quando a vio falle-

fcida, que apartar as escravas d'alli, e assentar-se per-

I
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to d'e]la, com o rosto posto sobre uma mão, por es-

paço de meia hora, sem chorar, nem dizer cousa al-

guma ; estando assim com os oihos postos nella : e

no menino fez pouca conta. E acabando este espaço

se ergueo, e começou a fazer uma cova na área com
ajuda das escravas, e sempre sem se falo.r pahivra a

enterrou, e o filho com ella, e acabado isto, tornou

a tomar o caminho que fazia, quando ia a buscar as

frutas, sem dizer nada ás escravas, e se meteo pelo

mato, e nunca mais o viram. Parece que andando por

esses matos, não ha duvida senão que seria comido
de tigres e leões. Assim acabaram sua vida, mulher
e marido, havendo seis mezes que caminhavam por

terras de cafres cem tantos trabalhos.

Os homens que escaparam de toda esta companhia
assim dos que ficaram com Manoel de Sousa quando
foi roubado, como dos noventa que iam diante delle

caminhando, seriam até outo portuguezes, e quatorze

escravos, e três escravas das que estavam com D.
Leonor ao tempo que falleceo. Itntre os quaes foi

Pantaleão de Sá, e Tristão de Sousa, e o piloto An-
dré Vás, e Balthezar de Sequeira, e Manoel de Cas-

tro, e este Álvaro Fernandes. E andando estes já na
terra sem esperança de poderem vir á terra de chris-

tãos, foi ter áquelle rio um navio em que ia um pa-

rente de Diogo de Mesquita fazer marfim, onde achan-

do novas que havia portuguezes perdidos pela terra,

os mandou buscar, e os resgatou a troco de contas
;

e cada pessoa custaria dous vinténs de contas, que
entre os negros é cousa que elles mais estimam ; e

se neste tempo fora vivo Manoel de Sousa, também
fora resgatado. Mas parece que foi assim melhor pa-

ra sua alma, pois Nosso Senhor foi servido. E estes

foram ter a Moçambique a vinte e cinco de Maio de
mil e quinhentos e cincoenta e três annos.



Historia Trágico-Maritima 43

Pantaleào de Sá andando vagamundo muito teaipo

pelas terras dos cafres, chegou ao paço quasi consu-
mido com fome, nudez, e trabalho de tão dilatado

caminho, e chegando-se á porta do paço, pedio aos

aulicos lhe alcançassem do Rei algum subsidio ; recu-

saram elles pedir-lhe tal cousa, desculpando-se com
uma grande enfermidade que o Rei havia tempos pa-

decia : e perguntando-lhes o illustre portuguez, que
enfermidade era, lhe responderam que uma chaga
em uma perna tão pertinaz e corrupta, que todos os

instantes lhe esperavam a morte ; ouvio elle com at-

tenção, e pediu fizessem sabedor ao Rei da sua vinda,

affirmando que era medico, e que poderia talvez res-

tituir-lhe a saúde ; entram logo muito alegres, noti-

ciam-lhe o caso, pede instantemente o Rei que lho

levem dentro ; e despois que Pantaleão de Sá vio a

chaga lhe disse : Tenha muita confiança, que facil-

mente receberá saúde, e sahindo para fora, se poz a

considerar a empreza em que se tinha metido, donde
não poderia escapar com vida, pois não sabia cousa
alguma que pudesse aplicar-lhe ; como quem tinha

aprendido mais a tirar vidas, que a curar achaques
para as conservar. Nesta consideração, como quem
já não fazia caso da sua, e appetecendo antes morrer
uma só vez do que tantas ; ourina na terra, e feito

um pouco de lodo, entrou dentro a porlho na quasi

incurável chaga. Passou pois aquelle dia, e ao seguin-

te, quando o illustre Sá esperava mais a sentença de
sua morte, do que remédio algum para a vida tanto
sua como do Rei sahem fora os palacianos com notá-

vel alvoroço, e querendo-o levar em braços, lhe per-

guntou a causa de tão súbita alegria ; responderam
que a chaga com o medicamento que se lhe applicara,

gastara todo o podre, e apparecia só a carne, que era

sã e boa. Entrou dentro o fingido medico, e vendo



44 Bihliothtca de Clássicos Portuguezes

que era como elles afíirmavam, mandou continuar

cora o remédio ; com o qual em poucos dias cobrou
inteira saúde ; o que visto, alem de outras honras
puzeram a Pantaleão de Sá em um altar, e vene-
rando o como divindade, lhe pedio el-Rei ficasse no
seu paço, offerecendo-lhe a metade do seu reino

;

e senão que lhe faria tudo o que pedisse : recusou

Pantaleão de Sá a offerta ; affirmando-lhe era preciso

voltar para os seus. E mandando o Rei trazer uma
grande quantia de ouro, e pedraria, o premiou gran-

demente, mandando juntamente aos seus o acompa-
nhassem até Moçambique.



RELAÇÃO SUMMARIA
DA VIAGEM QUE FEZ

FERNÃO D'ALVARES
CABRAL

Desde que partio deste reino por capitão mór da ar-

mada que foi no anno de iS5^ às partes da índia

até que se perdeo no Cabo da Boa Esperança

no anno de 1554

ESCRIPTA POR

MANOEL DE MESQUITA PERESTRELLO

Que se achou no dito naufrágio





Natifragio da nao S. Beitto no

Cabo de BoaEsperança no anno

de 1554

AVENDO por seu serviço o muito catholico e

exceilente Príncipe El Rei D. João o III nosso
senhor que Deos tem em gloria, mandar no

anno de 1553 uma armada de cinco nãos ás partes

da índia, que então governava D. Affonso de No-
ronha, despachou os capitães que nellas haviam de
ir, que eram D. Manoel de Menezes na nao Santo An-
tónio, que ardeo primeiro que partisse, estando á car-

ga no porto desta cidade ; Ruy Pereira da Camera
na nao Santa Maria da Barca ; D. Payo de Noronha
na nao Santa Maria do Loreto, e Belchior de Souza
na nao Conceição; e por capitão mor de toda esta ar-

mada a Fernão d'Al vares Cabral, fidalgo de muita es-

timação neste reino, o qual ia no nao S. Bento de
Sua Alteza, que era a maior e melhor que então ha-

via na carreira, e levava por piloto Diogo Garcia o
Castelhano, por mestre António Ledo, e por contra-

mestre Francisco Pires ; todos os homens muito esti-

mados em seus cargos ; e a esta conta ia provido de
outras pessoas necessárias á sua viagem.

Aparelhados assim todos estes capitães do que lhes

cumpria, partiram do porto desta cidade de Lisboa,
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em domingo de Ramos 24 de Março do dito anno, e
seguiram sua rota alguns dias, assim em conserva, até
que andando o tempo, succederam tào diversos acon-
tecimentos, que foi forçado apartarem-se uns dos ou-
tros, ajudando-se cada um do caminho que melhor lhe
parecia, segundo a paragem em que se achavam, para
salvamento das vidas e fazendas que levavam a seu
cargo, cujas viagens particularmente deixo de contar,
por não ser meu intento tratar mais que de Fernão
d'Alvares, o qual sobrepujando com sabia experiência

a todos os contrastes que lhe sobrevieram, dobrando
o Cabo de Boa Esperança em tempo que não podia já
ir por Moçambique, se lançou por fora da Ilha de S.

Lourenço, e só entre todos os de sua armada passou
aquelle anno á índia, e foi surgir na entrada do mez
de Fevereiro á barra da cidade de Goa, onde esteve

descançando dos enfadamentos do mar, entendendo
em cousas necessárias á sua torna-viagem ; até que
veio o tempo de partirem para a cidade de Cóchim as

nãos que haviam de trazer a carga do anno de 1554»
as quaes eram cinco : três que invernaram da armada
do anno passado de 1553 e uma que se lá fizera, e

mais a nao S. Bento de Fernão d'Alvares Cabral, a

qual fazia tanta ventagem a todas as outras em gran-

deza, fortaleza, e bondade, que daqui se veio a prin-

cipiar a maior parte da desaventura que despois succe-

deo
;
porque por estas suspeitas carregavam tanto as

partes, e fazendas sobre ella, que os officiaes a quem
a emenda disto cumpria se não sabiam dar a conse-

lho ; e com tudo, dada a esta desordem a melhor or-

dem que foi possível, e aparelhadas as ditas nãos de

suas cargas e cousas necessárias, partiram para este

reino, ao qual somente veio ter aquelle anno Jorge de
Souza, capitão e senhorio da nao S. Thomé, que se

na índia fizera, porque Gil Fernandes de Carvalho,
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que vinha na nao Serveira, achou os tempos tão con-

traries, que tornou a arribar á índia : e Pêro Barreto

RóHm, que vinha na Barrilheira, foi invernar a Mo-
çambique ; e por a nao ser muito velha, e aberta dos

contrastes que tivera no Cabo da Boa Esperança, elle

tornou dalli para a índia ; e veio por capitão um Be-

nedito Mariscoto feitor delia, da qual até o presente

não houve mais noticia, nem se soube onde se per-

deo. D. António Dias Figueira, que vinha na nao San-

Tiago desapareceo das Ilhas Terceiras para cá sem se

saber aonde ; e Fernão d'Alvares Cabral varou em
terra na boca do Rio do Iníante, junto do Cabo de
Boa Esperança : cuja viagem, naufrágio, desterro e

fim, posto que com commum estilo direi o que alcan-

cei na eíCperiencia de meos trabalhos, sem acrescentar

nem diminuir a verdade do que se me offcrece a con-

tar.

Acabando Fernão d'Alvares, e os que com elle

vinhamos, de estar prestes de todo o necessário à

nossa viagem ; desamarramos da barra de Còchim
para este reino uma quinta feira, primeiro dia de Fe-

vereiro do anno de 1554- E emquanto logo do porto

partimos com tempo perfeito, despois que nos fomos
empolando, se melhorou tanto, que em muito poucos
dias nos poz em altura de l6 gràos da banda do Sul;

mas como os contentamentos do mundo não sejam de
muita dura, e principalmente os dos mareantes, por

se estribarem na pouca constância do mar, e vento,

chegando á paragem que tenho dito, se nos mudou
todo ao contrario

;
porque acalmando aquelle bom

tempo que traziamos, se levantou outro do Sul Su-

dueste, tão tezo, que a qualquer outra boa nao, por

boiante e marinheira que estivera, se pudera ter re-

ceio, quanto mais aquella, que além de vir por baixo

das cubertas, toda mocissa com fazendas, trazia no

FL. 4 VOL. I
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convés setenta e duas caixas de marca, e cinco pipas

de agoa a cavalete, e se tirou tanta multidão de cai-

xões e fardagem, que a altura destas cousas igualava

o convés com os castellos e chapiteo ; o que ajuntado

com a fúria do temporal, que todavia ia crescendo,

fez soffrer a nao tão mal o pairo, que ficando muitas

vezes affogada dos mares, elles entravam sem resis-

tência alguma por ambos os bordos, e a traziam de
todo vencida ; e alèm disto, como a grossidão e força

das ondas a levantassem a grande altura, donde vi-

nha a cahir, dava tão grandes pancadas na agoa com
a proa, que rendeo as obras mortas por baixo do
beque, não nos deixando com poui:a suspeita que o
mesmo faria pela roda ; e isto nos poz em tanta des-

confiança, receando viesse a mais, que pareceo bem
ao capitão tomar conselho sobre o que faria, com o
qual, posto que os mais eram de parecer que arri-

bássemos até abrandar aquelle máo tempo, os officiaes

da nao o não consentiram, dizendo que tal se não
devia de fazer senão despois de tentados todos os

outros remédios, por ser já a monção passada, e

tempo em que por pouco que desandássemos, se per-

deria a viagem de todo: mas que o bom seria alijar

primeiro todo o fato que ia no convés, e que quando
com isto a nao não ficasse mais quieta, então arriba-

riamos.

Havendo nós este por melhor conselho, começá-
mos logo com muita presteza a despejar o convés de
quanto trazia sobre as tilhas, de modo que em muito
pouco espaço foi o mar todo cuberto de infinitas ri-

quezas, lançadas as mais delias por seos próprios do-

nos, de quem eram em aquelle tempo tão aborreci-

das, como já em outro tão amadas; e assim alijamos

a maior parte da agoa, que vinha em cima, e todas

as outras cousas, que mais achávamos á mão, e mais
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«storvo faziam á marcação da nao ; mas com quanto

de tudo isto foi muita quantidade, nenhuma melhoria

sentimos em quanto a força do temporal durou ; e

assim como dantes estávamos cada moimento espe-

rando pela hora em que se acabaria de abrir de todo

;

€ como o dezejo de passar aquelle anno a este reino

não pudesse em nós menos que o temor do perigo

em que estávamos, aturámos nelle, sem querer arri-

bar até outro dia, hora de vésperas, em que Nossa

Senhora foi servida abonançar aquelle máo tempo;

de modo que quando veio ao terceiro dia, acabou de

acalmar de todo, e nos tornou o bom, que dantes

trazíamos, ficando com tudo a nao tão apalpada da-

quelle trabalho, que d'alli por diante em cada quarto

dava um meio ás bombas ; o que junto com o rendi-

mento da proa, e temporaes se esperava não ser

aquelle o derradeiro contraste que teriamos. Descon-

tentou tanto aos officiaes, que estiveram de todo in-

dignados para arribarem a Moçambique, o que prou-

vera a Deos que se fizera, muito bem pudera ser, que
ainda agora permaneceram, e não foram entregues a

rochas, e braveza do mar uma tal nao, e tantos ho-

mens de preço, e riquezas como nella pereceram

!

mas até a solução da pratica, que sobre isto houve,

foi, que pois nos mostrava tempo de viagem mais

azinha, quando outro trabalho sobreviesse, o pode-

ríamos fazer, rodeando a Ilha de S. Lourenço pela

ponta do Sul, que tornando a desandar quatro gráos,

qoe já por ella tínhamos entrado.

Tanto que isto foi concluído, tornámos a dar á

vela nossa rota direita pela altura que vínhamos de-

mandando ; atormentados todavia com muita agoa

que fazíamos, a qual chegou a tanto crescimento que
continuamente vínhamos dando ambas as bombas ; e

se um só relógio levávamos mão disto, tínhamos des-
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pois trabalho em a tornar a vencer, sem haver remé-
dio para se poder tomar, nem saber por onde en-

trava, posto que sobre isso houve toda a diligencia

possivel ; e somente o que nos despois de Deos mais
esforçava, era a frágil confiança do bom tempo que
traziamos, com que esperávamos acabar cedo de ro-

dear a Ilha de S. Lourenço, e arribar a Moçambique ;

porque quanto o trabalho da bomba durou, este foi

sempre nosso propósito, e com estes sobresaltos na-

vegámos até os vinte e três dias do mez de Março^
em que Nosso Senhor foi servido levar desta vida a

Pedro Sobrinho de Mesquita meo pai, estando guar-

dada aquella fria e inquieta sepultura aos cançados
setenta annos, depois de tantos trabalhos por mar e

por terra, como tinha levado nas partes da índia,

onde servindo gastara o mais da sua idade; indo a

primeira vez com o Vice-Rei D. Francisco de Al-

meida, e quarta, e derradeira no anno de 547 ^^ ^^^
levara consigo António Sobrinho de Mesquita meo
irmão, e a mim que com clle vinhamos : cuja morte
eu não lamento como perda de tal pae e companheiro
de tantos anrios, e tão diversos acontecimentos

;
por-

que succedeo despois o tempo de maneira, que cha-

tnando-lhe muitas vezes bemaventurado, não cessava

de dar graças a Nosso Senhor, que o não quiz guar-

dar para tantos males, e o levou em tempo que não

vio a destruição de seos amigos e fazenda, nem a

carniçaria e estragos que a desaventura despois fez

em seos próprios filhos.

Neste próprio dia que elle falleceo (era sexta feira)

prouve a Nosso Senhor tapar-sea agoa, que tanto tra-

balho nos tinha dado, sem ser tomada, nem achada

por alguém, e assim subitamente minguou em tanta

quantidade, que dalli por diante não dávamos eni

cada quarto mais de um relógio a uma das bombas.
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ficando com isto esgotada de todo: com o qual evi-

dente milagre nos esforçámos tanto, que já não havia

quem cuidasse em arribar a Moçambique. Mostrando
cobrar confiança de passar a este reino, nos fizemos

na volta do Cabo de Boa Esperança ; em o qual ca-

minho, posto que o piloto era havido por um dos
melhores da carreira, e tinha feito muitas viagens

sem lhe acontecer dezastre, ou foi porque por sua
muita velhice lhe titubeava já o juizo, ou por nossos

peccados o ordenarem assim para o que havia de ser;

elle se fez tanto ao mar, tendo ventos largos, que com
quanto em os vinte e cinco gráos por diante, fomos
sempre girando a terra ; e aos dezanove de Março nos
achámos em trinta gráos: corremos por esta altura

outros tantos dias com ventos frescos, sem poder
haver vista delia ; o qual caminho foi tanto fora de
toda a ordem e navegação costumada, que se não
pode attribuir todo o erro delle a um tão bom e tão

experimentado piloto
;

posto que elle tinha por cos^

tume fazer-se sempre muito ao mar, dizendo, que
assim dubrava melhor o Cabo quem partia tarde

;

mas é de crer que deo em algumas grandes correntes,

que o abatiam para Leste, e fizeram trazer outro ca-

minho muito diff"erente do que cuidara ; e como este

piloto fosse homem de setenta annos, e já da índia

partisse com pouca saúde, nestes dias que acima
disse, vínhamos cortando á terra, se achou elle tão

doente, que largou o cuidado e mando da nao a um
Francisco Gomes piloto de sobrecellente, que ahi vi-

nha, e começou a entender em cousas de sua alma, a

qual deu a Deos aos vinte de Abril, com muito e ge-

ral sentimento de todos, pela muita confiança que
nelle tinham.

Tomando Francisco Gomes o carrego da nao foi

seguindo a mesma volta da terra que Diogo Garcia
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levava, por altura de trinta e quatro grãos, até que
no derradeiro dos já ditos trinta e três dias, que tí-

nhamos demandado, uma sexta feira pela manhã>
vinte de Abril, em o mesmo dia que o piloto falle-

ceo, se nos mudou o bom vento que traziamos á

proa, e posto que logo começou pezado, pareceo com
tudo aos officiaes da nao, que se poderia esperar pa-

rando
;

pelo que tomando as velas, nos puzemos á

arvore seca a aguardar aquelle contraste, o qual su-

bitamente veio em tanto crescimento, que começando
de lhe haver medo, pela pouca confiança que na naa
tínhamos, determinamos ir-lhe fugindo com uma mo-
neta posta ao redor dos castellos : e querendo pôr
mãos a isto, senão quando um marinheiro, de dous
que ahi estavam na gávea, recolhendo os apparelhos,

começou de se benzer, e chamar pelo nome de Jesus

muito alto, e perguntando lhe algumas pessoas que
era aquillo, lhe mostrou pela banda do estibordo uma
onda, que de muito longe vinha levantada por cima
das outras todas em demaziada altura, dizendo, que
diante delia via vir uma grande folia de vultos ne-

gros, que não podiam ser senão diabos. Em quanto
com o alvoroço disto a gente começou a recrescer

aos brados para ver cousa tão espantosa, chegou
este mar, que por a nao estar morta, sem lhe poder-

mos fugir, nos alcançou pela quadra de estibordo, e

foi o Ímpeto e pezo delia tamanho, que quasi nos ço-

çobrou daquelle primeiro golpe : e com o pendor que
a nao f^tZy deitou ao mar muitas caixas, e fato do que
vinha no convés ; e juntamente o carpinteiro, e ou-

tras pessoas, que nunca mais appareceram : e ferio

com os caixões que correram á banda ao contra-mes-

tre e calafates ; os quaes todos pelo muito espirito

que tinham, e seos officios, nos fizeram grandes min-

goas na presente necessidade.
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E por este mar veio outro, que com quanto não
foi tamanho como o primeiro, achou já a nao tão

adernada, que quasi a acabou de meter debaixo da
agoa, tomando-a por ambos os bordos sem poder
sordir ; e estando nós assim a Deos misericórdia es-

perando que se fosse ao fundo, prouve a Elle, que
com o traquete que lhe largaram, despois de estar

entregue, e quasi vencida dos mares uru grande es-

paço, começou de ir arribando ; mas como com o ba-

lanço que dera lhe corresse a carga toda á banda,

ficou sempre obedecendo tanto áquella parte, que
continuamente levava as mesas da guarnição por bai-

xo do mar, e tanto que escardeava de ir com pressa

em fim da roda, se enchia logo de agoa por este bordo.

Para remédio do que, puzemos mão a despejar

o convés de quanto levava; e porque o pezo dos
caixões era grande, e nós com os balanços da nao
não podiamos andar em pé para os levantar, que-
brando-os os despejávamos pano e pano: e como
neste tempo trabalhávamos desatentamente, e a fúria

do vento fosse de incrivel braveza, tanto que estes

panos descobriram fora do que abrangia o abrigo do
costado da nao, não podendo cortar pela espessura

e força delle, tornavam a cahir dentro, e delics, e

das liações das caixas, se veio a fazer um massame
muito grande, que andava a nado na agua do con-

vés, porque era tanta a que a nao tomava por este

bordo a que estava adornada, que com quanto lhe

estendemos uma moneta por cima das entenas, para
que entrasse menos, e abríamos algumas horas as es-

cotilhas, para que calasse abaixo, e por muita que
despejássemos com vazilhas, nenhuma cousa a fazía-

mos mingoar ; e de cada vez que a nao ia á banda
(porque nunca mais se pode navegar direita) desan-

dava este massame com tanta força de uma parte
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para a outra, que desfazia as cameras todas que iam
de dallaparavante ; e ajuntando consigo barris, far-

dos, armas, e outras cousas que nellas iam, com que
se de cada vez fazia major, veio a levar de encontro
os pés de carneiro, que sostinham as tilhas, e a dar
com ellas em baixo: e das pancadas que dava nos
costados, os fez arredar das cubertas mais de ura

palmo de cada parte : e posto que lhe amarramos,
com assas risco, muitos cabos grossos para o atacar

a um dos bordos, era sua força e pezo tanto, que
todos os trincava; pelo que desconfiando de poder-

mos por esta via dar remédio, não tivemos outro,

senão porque ao convés ninguém ouzava descer, de-

pendurar--!os das tilhas, e de outros lugares oppor-
tunos, uns com marrões, outros com cabos, esperan-

do que atravessasse por baixo alguma cousa das que
mais prejuízo nos faziam, que quebrássemos ou alás-

semos arriba: e despois que nisto trabalhamos um
grande espiço, vendo o pouco proveito que fazia-

mos, uns acodimos ás talhas do leme, que com a

grossura dos mares andavam muito trabalhosas, e

outros ás bombas a que dêmos toda aquella tarde; e

até o fim do quarto da prima com não fazermos

mais que tirar agoa do pião e deita-la no convés,

donde tornava a cahir entre as cubertas; porque
como o da bomba fosse sempre por baixo do mar,

tão somente a que tirávamos, não podia sangrar fora,

mas ainda a de fora por ella vinha para dentro ; e

com tudo não cessávamos desta obra, até que o pezo

da agoa que entrava na nao pelas partes que o mar
arrebentara, veio de romania a carga arrombando os

paioes da pimenta, em que até então se estivera em-
bebendo, e trazendo consigo tanta, que por ficarem

com ella empachadas não se pode mais trabalhor com
as bombas; mas porque não ficasse remédio por in-
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tentar, tanto que este faltou, aparelhámos barris e

outras vazilhas, com que deitávamos fora a mais da
agoa que podíamos, e nisto andámos, até que rom-
peo a Alva, ao qual tempo cançados do muito que
trabalhámos, e desconfiados disto aproveitar, pela

pouca agoa que tirávamos, e muita que crescia, tendo

jà dezasete palmos delia, cessámos deste trabalho,

mandando vir do pião aos officiaes e marinheiros que
lá andavam enchendo as vazilhas ; os quaes chegados
arriba, nos acabaram de desenganar de todo, porque
atè então não cuidávamos que o mal era tanto, di-

zendo-nos que a cousa era acabada, porque assim en-

trava o mar pelo costado da nao, como poderia en-

trar por uma canastra, e que tudo por baixo estava

aberto e alagado; por tanto cada um tratasse de se

encomendar a Deos, porque sem duvida aquelle seria

o derradeiro dia que o poderia fazer ; a qual nova
foi para nòs de tanta tristeza, e recebida com tanto

sobresalto, que não houve nenhum em cujo rosto ma-
nifestr. mente se não enxergasse o abalo que recebia

de um tão cru desengano, pelo receio que perante tão

justo Juiz cada um levava de suas injustas obras.

Neste comenos csclareceo a manhã, e sahindo o
sol houvemos a vista da terra, que vinhamos buscar

havia tanto tempo, a qual, segundo a altura de trinta

e três gràos, que tomámos, devia ser a ponta do Cabo
do Arrecife : e a ella se foi cortando de ginete, indo

emfim de roda a popa ; e por quanto o vento era Su-
duèste, a náo só foi apontar ao Norte e Nordeste,

aonde se a terra demandava de frecha ; e desta sorte

navegámos atè sobre a tarde, ao qual tempo estaría-

mos seis ou sete legoas delia.

A nào tinha jà duas cubertas cheias de agoa, o
que nos meteo então em confusão; e começaram al-

guns a dizer: Para que era aguardar mais, senão mar-
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rarem com terra atè se acabar de abrir ? pois segundo

já estava, nâo tardaria muito tempo em se ir ao fundo,

e tanto ao mar que nem um pudesse escapar: outros

eram de outro parecer, dizendo que ainda que a nao
pudera soífrer os mares e vela, o que se delia não
esperava, que nem com isso se devia tal fazer, por
ser jà tanta parte do dia gastado, que a bom andar
não poderíamos chegar á terra menos do fim do
quarto da prima, ou principio da madorna, tempa
em que pela escuridão da noite não saberiamos onde
varávamos nem despois de alagada atinaríamos a que
parte iríamos nadando buscar o melhor remédio de
nossa salvação; porque nisto só eram todos confor-

mes, que em a nao tocando, e fazendo se em pedaços,

tudo seria um. Assim que altercadas estas duas razões,

com ambas assas desconfiados da vida assentaram to-

dos, que varando de noite, nenhuma esperança po-

díamos ter de nos salvar; aguardando a manhã, ainda

nos ficava a da Misericórdia de Nosso Senhor, me-
diante a qual poderia ser não se ir a nao aquella

noite ao fundo.

Acabando de nos resolver nisto, não restou mais
que fazel-o assim, por não haver ja quem pudesse

trabalhar ; e porque ainda que isto houvera, não ha-

via cousa de que lançar mão, em que tivéssemos con-

fiança, que por via de trabalho se pudesse remediar.

Pelo que, como homens que esperávamos antes de
poucas horas dar conta a Nosso Senhor de nossas bem
ou malgastadas vidas, cada um começou de a ter com
sua consciência, confessando-se summariamente a al-

guns clérigos que ahi iam. A este tempo andavam
com um retabolo e Crucifixo nas mãos, consolando
nossa angustia com a lembrança daquella, que alli

nos apresentavam. Isto acabado pedíamos perdão uns
aos outros, despedindo -se cada um de secs parentes
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e amigos, com tanta lastima, como quem esperava

serem aquellas as derradeiras palavras que teriam

neste mundo. Nisto andava tudo, que se não pode-

riam pôr os olhos em parte onde se não vissem ros-

tos cubertos de tristes lagrimas, e de uma amarelidào

e trespassamento da manifesta dor e sobejo receio

que a chegada da morte causava, ouvindo-se também
de quando em quando algumas palavras lastimosas,

final certo da lembrança que ainda naquelle derra-

deiro ponto não faltava dos órfãos e pequenos filhos,

das amadas e pobres mulheres, dos velhos e saudo-

sos pais que cá deixavam ; e acabando cada um de

satisfazer ao humano com este pequeno, mas devido

comprimento, todo o mais certo do tempo se gastava

em pedir a Nosso Senhor remédio espiritual, (que do
corporal ninguém fazia conta.) Mas como o amor que
o trouxe á Santa Cruz não soff'ria engeitar nossas pe-

tições, prouve a Elle ouvir as de algum innocente,

ou peccador contrito que alli havia ; de modo que a

nao se não foi aquella noite ao fundo. Ao outro dia

amanheceo obra de uma legoa da terra, levando jà

as varandas assentadas no mar, e tanta agoa dentro,

que da estrinqua lhe chegavam com a mão, em que
se bem vio a sua misericórdia, porque com um terço

de agoa, que aquella nao tinha dentro, e se sustinha

em mares tão grossos indo tão carregada, se fora ao

fundo qualquer outra eni um rio muito quieto, por

boiante que estivera.

Tanto que esclareceo o dia, e nos vimos perto das
Íngremes serras e bravas penedias daquella tão estra-

nha e barbara terra, nenhum houve, posto que o pe-

rigo presente por uma parte fizesse folgar com sua

visinhança, por outra o não acometesse com grande
receio, tendo por mui fresco na memoria quão cuber-

tos deviam ainda estar os seus espaçosos e desapro-
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veitados mattos de ossadas portuguezas, que vinham
o anno de $2 no galeão S. João com Manoel de Sou-
sa Sepiilveda, que se naquella paragem perdera, dos
quaes sendo tantos, sabíamos que quasi nenhum es-

capara, com quanto chegaram a surgir na costa com
a nao sã, e tiveram tempo para deitarem o batel fora,

em que alem dos corpos salvaram muitos mantimen-
tos e armas, com que se poderiam remediar em al-

gumas necessidades que lhe sobreviessem, e defen-
der-se da gente da terra, quando necessário fosse ; os
quaes remédios todos (se em tão grandes males tão
pequenas ccnisas podem ter este nome) nos faltavam
a nós, porque por as tilhas estarem derribadas, e
com o massame do convés, não pudemos tirar o ba-
tel

; e faltando este estava certa a falta das outras
cousas.

Mas como o tempo não era de muitas escolhas,

dissimulando cada um quanto podia o interno des-

corçoamento que levava, indireitámos com a ter-

ra que mais perto vimos, a qual era uma praia

grande de área, em altura de trinta e dous grãos e

um terço, que estava na boca do Rio do Infante ; e
porque a agoa descia delle muito teza com a vazante
da maré, e a nao já não acodia ao leme, mas somente
com a vela se governava, foi a o mar chamando a um
Ilheo de penedos, que está da boca do Rio para a
parte do Cabo obra de um tiro de espinguarda : ou-

tra mercê grande de Nosso Senhor
;
porque se fôra-

mos encalhar onde levávamos vontade, por ser já a
maré quasi vazia, ficava a praia aparcelhada, arreben-

tando por toda ella o mar em flor muito longe da
costa, de modo que nenhum pudera escapar : e por
este caminho dos penedos era tão alcantilada, que
não estaríamos delles mais de um tiro de besta, e em
sete braças de agoa ; pelas quaes a nao deo a pri-
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meira pancada, e em tocando foi logo partida pelo

meio ; convém a saber, o pião que ficou no fundo,

as outras cubertas, e obras mortas, que foram atra-

vessadas rolando á terra, ficando tudo arrazado de

agoa até as bordas, e apparecendo somente os castel-

los descubertos, e chapiteos, por riba dos quaes pas-

savam os mares tào amiúdo, e assim grossos como
pezados, que não menos andavam a nado os que se a

eiles recolhiam, que os que pelas outras partes da
nao estavam ; e desta maneira pegado cada um o

melhor que podia, no lugar em que lhe a sorte cahio,

nos iam as ondas botando á terra ; soando neste tem-
po por todas as partes um confuso, aito, e miserável

grito, com que todos a uma voz pedíamos a Nosso
Senhor misericórdia.

E como quer que as mais das pessoas tinham junto

de si taboas ou barris ou outras cousas semelhantes,

com que naquelle derradeiro extremo esperavam es-

capar nadando ; tanto que tudo foi cuberto d'agoa,

os que mais confiavam nesta arte se começaram de
lançar ao mar ; e os que delia não sabiam, e ainda

ficavam na nao, vendo que o mastro com a grossura

e emsapreaniento dos mares os soçobrava tanto que
os fazia mergulhar muitas vezes, determinaram cor-

ta lo
;

pelo que cortando-lhe a enxarcea da parte do
mar, o fizeram cahir para a da terra, e tào perto já

delia, que quasi tocava com o mastro em seco ; e

como cada um estivesse aguardando o melhor meio
que o tempo desse para sua salvação, e o mastro ti-

vesse tão boa apparencia de ponte, que parecia pos-

ivel sahir por alii pouco menos de a pé enxuto, ha-

vendo-se por remediados os que se a elle puderam
lançar, em um momento o encheram do pé até a gá-

vea ; mas neste comenos vieram três ou quatro mares
muito grossos, e o levaram pos riba, com tanto pezo,
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que derribaram a todos os que nelle estavam, aos
quaes as ondas que botavam para fora faziam ir mer-
gulhando, até marrarem com a vela que estava en-

vergada, e estendida com o tresmalho, e nella ficaram

entrelhados, de modo que de tantos quantos esta

passagem cometteram, morto nem vivo nenhum sahio

á terra, senão um Manoel de Castro, irmão de Diogo
de Castro mercador, que escapara já a outra vez do
naufrágio de Manoel de Sousa, ao qual o pé do mas-
tro colheo uma perna entre si e o costado da nao, e
lha quebrou, e arrancou quasi de todo pela reigada

da coxa, fazendo-lha d'alli para baixo em tantos pe-

daços, que lhe ficou de uma grande braça em com-
prido, com os ossos todos esburgados a uma parte, e

tão feitos em rachas, que por muitos lugares lhe iam
cahindo os tutanos: e levando a desta maneira, teve

tão bom espirito, que não bastou a força dos mares
que a tantos sãos derribara, para que lhe estorvasse

sahir em terra, e ir assim a rastro pelos altos e bai-

xos daquella penedia, até chegar aonde a agoa não
alcançava, mas com tudo na noite seguinte falleceo.

A este tempo andava o mar todo coalhado de cai-

xas, lanças, pipas, e outras diversidades de cousas,

que a desaventurada hora do naufrágio faz appare-

cer ; e andando tudo assim baralhado com a gente,

de que a maior parte ia nadando á terra, era cousa
medonha de ver, e em todo o tempo lastimosa de
contar, a carniçaria que a fúria do mar em cada um
fazia ; e os diversos géneros de tormentos com que
geralmente tratava a todos, porque em cada parte se

viam uns que não podendo mais nadar andavam
dando grandes e trabalhosos arrancos com a muita
agoa que bebiam, outros a que as forças ainda abran-

giam menos, que encomendando-se a Deos nas von-
tades, se deixavam a derradeira vez callar ao fundo

;
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utros a que as caixas matavani, entre si entalados,

ou deixando-os atordoados, as ondas os acabavam
arrando com elles em os penedos ; outros a que as

lanças, ou pedaços da nao, que andavam a nado os

espedaçavam por diversas partes com os pregos que
traziam, de modo que a agoa andava em diversas

partes manchada de uma côr tão vermelha como o

próprio sangue, do muito que corria das feridas aos

que assim acabavam seos dias.

Andando a cousa como digo, o que ainda havia da
nao se partio em dous pedaços : convém a saber os

castellos a uma parte, e o chapiteo a outra, em os

quaes lugares estavam recolhidos todos os que nSLo

sabiam nadar, sem ouzarem commetter o mastro,

nem o mar, por verem quão atribuladamente acaba-

vam os que por cada uma destas partes se aventura-

vam á terra; e tanto que estes pedaços ficaram assim

apartados, e o mar se pode melhor ajudar d'elles, co-

meçou de os trazer no escarcéo aos tombos de uma
parte para a outra ; e dessa maneira, ora por baixo

da agoa, ora por cima, andávamos até que prouve a

Nosso Senhor virem três ou quatro mares muito

grossos, que vararam estes pedaços em seco, onde fi-

caram encalhados sem a ressaca os tornar a sorver

como outras vezes tinha feito, e nelles se salvou a

maior parte da gente, que ficou viva.

Escapados assim os que Nosso Senhor foi servido,

despois que gastámos algum espaço em lhe dar as

graças devidas a tantas mercês, começou cada um de

bradar por cima d'aquelles penedos pelas pessoas que
lhe mais doía, as quaes acodindo dos lugares donde
sua ventura fizera portar, e manifestando bem com os

olhos o sobejo contentamento que daquella não espe-

rada vista recebiam, se tornaram a abraçar de novo

;

e perguntando uns aos outros pelos que faltavam,
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soubemos onde estavam alguns tão maltratados das
difficuldades e contrastes que tiveram em sua salva-

ção, que se não podiam bolir donde jaziam, pelo que
foi buscado tudo tão miudamente, qae se acabaram
de ajuntar os vivos, e nós certificados que não eram
fallecidos.

E porque entre estes penedos e a terra firme havia
ainda um braço de mar, que os fazia ficar em Ilhéo,

e a maré começava já de repontar, receando que os
tolhesse, passámos a váo á outra banda, levando os
mais sãos ás costas aos mais feridos, posto que todos
o estávamos pouco ou muito, uns dos desastres que
no mar tiveram, e outros da aspereza dos penedos
em que sahiram, que eram tão ásperos e pontagudos,
que nenhum se pôde livrar sem ficar assinalado.

Tanto que todos fomos passados á terra firme,

mandou o capitão saber os que faltavam, e acharam

-

se menos cento e cincoenta pessoas ; convém a saber,

passante de cem escravos, e quarenta e quatro por-

tuguezes : entre os quaes foi D. Álvaro de Noronha,
que naquella fortuna mostrou bem claro que se obra

humana bastara a remediar tanta desaventura, o seu

heróico esforço, incançavel alento e cuidado tinha

assas merecido o remédio d'ella, e tão arreigado es-

tava em todos o credito que suas passadas obras

naquella e em outras aífrontas cobraram, que foi sen-

tida geralmente sua morte, como de pessoa em cuja

companhia nenhum receava acometter e expor-se a

todos os perigos e contrastes que lhe em tão arris-

cada jornada sobreviesscm ; mas como seos feitos fos-

sem dignos de outro melhor galardão, não sendo

Nosso Senhor servido guarda-lo para tantos males,

como estavam certos, se d'alli escapara, o arrebatou

um mal attentadõ, surdo, e furioso mar de riba do
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mastro onde estava, e o meteo debaixo da vela,

d*onde nunca mais appareceo.

Falleceo também Nicolao de Sousa Pereira, Gaspar
de Sousa, Álvaro Barreto, Gaspar Luiz irmão do pa-

dre Fr. André da Insoa, Rodrigo de Niza escrivão da
nao, Vicente Dias, Fernão Velozo, o Padre António
Gomes da Companhia de Jesus, Duarte Gonçalves
Arcediago da Sé de Goa, e outros homens de mar e

passageiros.

E porque o que entre nós melhor vestido estava,

não tinha mais sobre si que uma camisa sem mangas
e uns calções de giolho para cima, de que se aperce-

bera quando vinhames a varar em terra, por se achar

mais desembaraçado para poder escapar nadando;
estávamos todos molhados, e entanguidos com frio.

Em quanto o sol foi quente, deitamo-nos a enxugar
por aquella praia, fallando nos diversos e desestrados

modos de morte com que viramos acabar os que fal-

tavam ; mas tanto que elle íoi arrefecendo, nos reco-

Ihemes a um mato que ahi perto estava, e por onde
corria um ribeiro d'agua, com que lavamos as bocas
do Fal, e. satisfizemos a sede, sendo este o primeiro e

derradeiro mantimento que naquelle dia tivemos.

Tanto que escureceo a noite, agazalhando-nos pelos

pés das arvores que alli estavam, cada um se reco-

Iheo aos pensamentos da sua fortuna, occupando-os no
sentimento das cousas que lhe mais doiam ; e para
que ainda este pequeno refrigério não tivéssemos com
quietação, choveo aquella noite tanta agua, que não
podendo nossos mal enroupados corpos soffrer o de-

masiado frio que com ella fazia, nos levantámos, e as-

sim ás escuras andámos choutando de umas partes

para outras, tomando este trabalho por remédio dos
outros, que o frio e pouco sono, e o medo de nossas

próprias imaginações causavam : as quaes cousas to-

FOL. 5 VOL I
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das nos faziam desejar grandemente a torna da ma-
nhã ; e tanto que ella começou de esclarecer, parti-

mos caminho da praia a buscar alguma roupa com que

nos repairassemos, a qual achámos toda coberta de

corpos mortos, com tão feios e difFórmes gestos, que
davam bem evidentes mostras das penosas mortes

que tiveram, jazendo uns por riba, outros por baixo

daquelles penedos, e muitos que não pareciam mais

que os braços, pernas, ou cabeças, e os rostos esta-

vam cubertos de área ou de caixas ou de outras di-

versas cousas : e não foi também aqui pequeno o lu-

gar que a infinidade de perdidas fazendas occupava

;

porque tudo quanto podiamos estender os olhos de

uma e outra parte daquella praia, estava cheio de

muitas odoriferas drogiis, e outra infinita diversidade

de fazendas, e cousas preciosas, jazendo muitas delias

ao redor de seos donos, a quem não somente não po-

deram valer na presente necessidade, mas ainda a al-

guns de quem eram sobejamente amadas na vida, com
seu pezo foram causa da morte ; e verdadeiramente
que era uma confus? ordem com que a desaventura

tinha tudo aquillo ordenado, e que bastava a memo-
ria daquelle passo, para não ser a pobreza havida por

tamanho mal, que por lhe fugir deixemos a Deos e o

próximo, pátria, pais, irmãos, amigos, mulheres e fi-

lhos, e troquemos tantos gostos e quietações pelos so-

bejos que cá ficam. Em quanto vivemos nos fazem
atravessar mares, fogos, guerras, e todos os outros

perigos e trabalhos, que nos tanto custam ; mas por
não contrariar de todo as justas escuzas, que por si

podem allegar os atormentados das necessidades, cor-

tarei o fio ao catholico estilo, porque me ia e levava

a memoria e medo do que alli foi representado, reco-

lhendo -me a meo propósito, que é escrever somente
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a verdade do que toca aos acontecimentos desta his-

toria.

Assim que como pela sobegidão das cousas que por
alli estavam perdidas, em breve" tempo nos fornece-

mos das que haviamos mister, despois que dêmos al-

gum vigor a nossas desfallecidas forças com um pou-
co de biscouto molhado que achámos, tornámo-nos ao
logar onde a noite passada dormimos, para fazer al-

gum modo de gazalhado, em que nos recolhêssemos

os dias que ali houvéssemos de estar. Pelo que pondo
cada um mãos á obra, em poucas horas se poderá ver
um lustroso e soberbo alojamento feito de alcatifas ri-

quissimas, e de outras muitas peças de ouro e seda,

gastadas em bem differente uso do para que foram
feitas, e dos propósitos com que seus donos as tinham
ganhadas com tão largos trabalhos, com que seme-
lhantes cousas se adquirem.

Isto acabado pareceu bem ao capitão mandar des-

cobrir aquella terra de riba de umas grandes serras,

que pelo sertão dentro appareciam, assim para saber

se havia nella alguma gente, porque até então pelas

mostras e pouco aproveitado que vimos, parecia ser

tudo deshabitado : como por ver se poderíamos achar
alguma passagem ao Rio do Infante, por onde o atra-

vessássemos com menos risco, do que por sua cor-

rente, passando ao longo do mar, se esperava ; e disto

me rogou que tomasse cargo, mandando ir comigo a

um João Gomes, meirinho da nao, e a outros dez ou
doze homens dos mais sãos, que entre nós havia.

Pelo que apercebendo-nos das armas necessárias, an-

dámos a maior parte do dia de outeiro em outeiro, e
de serra em serra, sem descobrir gente, nem outra
cousa viva ; somente obra de duas legoas pelo rio

acima, onde elle ainda corre muito poderoso, e vai de
ambas as ribas cercado de rochas talhadas a pique.
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vimos da banda d'alem sair uma alimária maior que
cavallo debaixo de certas lapas, e de cor negra, ao
que cá donde estávamos pareceo, a qual nas partes

que mostrava fora d'agoa, que foram cabeça e pes-

coço, e parte do lombo, nenhuma differença tinha de
camelo ; e se o assim ha marinho, certo que este o
era ; do qual quiz escrever isto, porque em nenhuma
parte de todo aquelle caminho achámos despois ou-

tra alimária de tal feição.

Tanto que foram horas de me recolher, sem trazer

mais recado que o já dito, me tornei ao capitão de
quem soube como aquelle dia, em quanto eu andara
fora, appareceram sobre um cabeço que d'ahi perto

estava, sete ou oito homens, que foram os primeiros

que naquella terra vimos ; aos quaes elle mandou al-

guns dos nossos aparelha los de paz e guerra, para

ver que modo de gente era, e se podiam delles saber

alguma cousa, das muitas que nos eram necessárias,

mas elles havendo medo fugiram, sem quererem vir

com os nossos ; de modo que nenhuma outra infor-

mação pudemos ter mais que serem cafres de cor bem
negra, e cabello revolto, que andavam nus, com mais
apparencia de selvagens, que de homens racionaes. E
vindo a noite, em quanto a chuva se aparelhava como
a passada, cada um se tornou ao lugar da sua estan-

cia e gasalhado occupandose em fazer alguns fogos,

para que menos sentissem a frialdade delia. Posto que
o conselho do sábio seja que as cousas de admiração
e espanto, ainda que verdadeiras, sejam antes de pas-

sar calladas, que de contar com risco de serem mal
queridas; atrevo-me a dizer uma, pelas muitas teste-

munhas com que posso allegar ; e é, que assim esta

noite, despois que fomos recolhidos, como a outra atrás

passada, e as mais que neste logar estivemos, quando
era já bem cerrada a noite, ouviamos claramente brá-
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dos altos no lugar onde se a nao quebrara, que por
muitas vezes gritavam, dizendo : A bombordo, a esti-

bordo, a riba, e outras muitas palavras confusas, quô
não entendiamos, assim e da maneira que nós fazia-

mos, quando já alagados vínhamos na força da tor-

menta que nos alli fez encalhar. O que isto fosse, nun-

ca se pôde saber de certo, somente suspeitámos, que
ou a nós se representava aquillo nos ouvidos, pelos

trazermos atroados dos brados que continuamente na-

quelle tempo ouvíamos : ou eram alguns espiritos ma-
lignos que festejavam o que de alguns alli poderiam
alcançar (cousa que Nosso Senhor por sua piedade

não permitta.) Mas qualquer destas que fosse, o certo

é que foi, ou ao menos, a todos pareceo sel-o; por

que posto que ao prmcipio cada um cuidasse que a

elle só se representava aquelle espantoso som, e pela

difíiculdade que nisso havia, não cresse ser verdade;
a continuação do tempo fez perguntar uns aos outros,

se ouviam o mesmo ? e affirmando todos que sim, as-

sentámos, segundo as horas, escuro, e tempestade das
noites, ser alguma cousa das que dito tenho.

Ao outro dia pela manhã da banda d'alem do Rio
do Infante appareceram certos cafres que andavam ao
longo da praia queimando alguns pedaços da nao que
o mar lançava, para lhes tirar os pregos : e sendo por
nós chamados, alguns delles se chegaram á borda do
Rio defronte onde estávamos ; e afoutando-se mais
despois que nos viram sem armas, que logo de indus-

tria não quizemos levar, andaram atravessando o rio

a nado, e vieram ter comnosco, aos quaes Fernão
d' Alvares fez o maior gazalhado que pode, dando lhes

desse pobre comer que tínhamos, barretes, panos, e

pedaços de ferro, com o que ficaram tão contentes,

como se os fizeram senhores do mundo; e posto que
elles contavam muitas cousas por linguagem não táo
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mal pronunciadas, como sempre houve, e naquella

costa se costumava, por faltar entre nós quem os en-
tendesse não ficámos por derradeiro sabendo mais,

que ter aquelle rio váo muito pela terra dentro, e el-

les viverem á sua borda da outra banda, e com isto

se tornaram.

Na tarde deste mesmo dia appareceram sobre um
cabeço que perto de nós estava, obra de cem cafres

com muitos páos tostados nas mãos, que estas são as

suas principaes armas, e algumas azagaias com ferros :

e como a miséria do nosso estado nos fizesse receo-

sos de tudo o que podia ser, em vendo a estes ho-

mens assim juntos tomámos nossas armas, e fomos ter

com elles, cuidando que esse fosse seu propósito ;

mas como tivessem outro, nenhum abalo fizeram com
nossa chegada, e assim como dantes se deixaram es-

tar quedos
;
pelo que vendo nós sua determinação,

também mudámos a nossa, começando de fallar com
elles, e d'entre todos um só, de que os outros faziam

mais conta, e era o que respondia a nossas pergun-

tas, que elles tão mal entendiam como nós as suas
;

o qual posto que na pequena pompa, e pobre atavio

de sua pessoa não tivesse differença de seus compa-
nheiros, por vir assim nu como elles ; trazia de ven-

tagem umas poucas de contas de sua laia, que são de
barro vermelho, tamanhas como grãos de coentro, e

assim redondas : as quaes folgámos de ver, parecendo-

nos que havia destas por ser perto de algum rio onde
viesse navio de resgate

;
porque aquellas contas se fa-

zem no reino de Cambaya ; donde somente pelas mãos
dos nossos são trazidas aos lugares daquella costa : e

despois que gastámos nestas confusões e detenças a

maior parte do dia, nos recolhemos, sem ficarmos en-

tendendo delles mais que por seo repouso e segurança
serem homens que fora de mào preposito nos vinham
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a ver, como a cousa nova e desacostumadaentreelles,

mostrando espantarem-se da nossa cor, armas, trajes

e disposições ; os quaes tanto que viram horas se le-

vantaram também e começaram de espalhar-se por

aquelles matos pacendo, como alimárias brutas, umas
certas raízes que achavam ; e assim pouco a pouco se

foram alongando, atè que de todo os perdemos de

vista.

Passando assim aquella noite com tão pouco re-

pouso como as passadas, pareceo bem a todos ao ou-

tro dia entendermos em buscar algum modo de man-

timento de que tinhamr s muita necessidade; porque

despois que alli estávamos não comiamos senão co-

cos ; e foi tão pouco o que sahio á costa, por as agoas

serem mortas, que somente se pode ajuntar uma pipa

de biscouto, e obra de um fardo de arroz, com alguns

taçalhos de carne ; e isto tudo tão molhado que não

estavam para durar, mas assim foi egualrnente repar-

tido entre todos. Pelo que vendo o capitão como ha-

via cinco dias que alli estavamcs, e em todos elles

não cessava de chover, per onde parecia ser então

naquella costa a força do inverno, que para quão
mal remediados estávamos se não podia alli aguardar,

e assim os poucos mantimentos que havia, e que ainda

esses estávamos gastando; quiz praticar comnosco a

determinação que m.elhor parecia tcmar-se em nossas

cousas ; e sendo para isto chamados todos, nos pro-

poz sua tenção; e posto que houve alguns de pare-

cer que tomássemos o caminho para o Cabo de Boa
Esperança e na Auguada de Saldanha esperássemos

até que Nosso Senhor fosse servido trazer a ella al-

guma nao que nos cobrasse : e outros que nos fizés-

semos fortes alli onde estávamos, até fazer algum
modo de embarcação em que mandássemos recado a

Sofála
;
por final co nclusâo assentámos que ainda que
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pudéssemos vencer a difficuldade dos grandes rios

e serras que jaziam entre nòs e o Cabo, e desemba-
raçar nos da gente da terra, até chegarmos á Au-
guada de Saldanha, que segundo era pouco frequen-

tada de muitos annos a esta parte, primeiro nos gas-

taríamos todos, que alli fosse ter nao que nos tomasse;

e além disto, que antes de muito tempo se nos havia

de acabar o ferro que podiamos levar para o resgate,

e então a necessidade nos havia de forçar a entregar-

nos á gente da terra, de cuja má inclinação e fé pouca,

a desestrada morte de D. Francisco d'Almeida nos

ainda atemorizava ; e também que posto que nos ahi

fizéssemos fortes, não poderíamos assim estar mais

que emquanto nos durasse o mantimento da nao,

pois a terra era tão estéril, que nem a esses poucos

de seos naturaes podia sustentar senão com raizes e

bagas do mato, segundo os dias de antes viramos ;

nem menos podiamos fazer embarcação, por se não
salvar mais que um pequeno machado, sem pregos,

sem verrumas, sem breu, e sem outras cousas a isso

necessárias ; e tão pouco podiamos mandar por terra

recado, pois nos não entendíamos; e quando isto al-

cançássemos, já seriamos quasi todos mortos. Assim
que alterados todos estes pareceres, que quiz escre-

ver, por ter ouvido sobre isto algumas reprehensões,

a conclusão e remate de tudo foi que nos aparelhás-

semos para tomar o caminho que Manoel de Sousa
levara, a ver se poderíamos chegar a Sofála ; e por-

que se não dilatasse mais a cousa, pois havia de ser,

vendo o capitão que os feridos estavam já em parte

repairados para poderem caminhar, determinou que
levássemos os quartos da nao á borda do rio para

nelles o passarmos ao outro dia , e isto feito, cada

um apercebeo seo alforge das mais cousas de comer
que achou, e dos mais pregos e ferro que podia levar
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>ara o resgate: que estas eram naquelle tempo as

jóias de mais estima. E nisto se gastou toda aquella

'de e noite seguinte.

Apercebidos todos da maneira que tenho dito, ao

mtro dia que eram vinte e sete do mez de Abril em
imanhecendo fomos ter á estancia do capitão que nos

estava esperando, e contando-nos alli, achámos sér-

ios 322 pessoas, a saber 224 escravos e 98 portu-

[uezes, os mais delles armados com lanças ou espa-

las e rodelas, e uma espingarda, que só se pode sal-

'•ar com dez ou doze cargas de pólvora, assas danifi-

;ada da agua ; com a qual companhia o capitão aba-

lou para o rio, deixando o alojamento onde estivéra-

mos assim armado, como o tínhamos, e nelle um man-
cebo gurumete, e uma escrava, cada um com sua per-

na quebrada, que não estavam para poderem viver,

quanto mais caminhar; e este dia gastámos em pas-

sar á outra banda sobre duas jangadas que dos quar-

tos fizemos, afogando-se com tudo aqui um escravo

que ia a nado levar as linhas com que as aláv^amos ; e

dormindo alli na borda do rio aquella noite, tanto que
amanheceo nos puzemos a ponto de caminhar.

E porque todos nos enganávamos em cuidar que o
sertão havia de ser mais povoado que a fralda do
mar, pelo pouco commercio que aquella gente tem
com elle, determinámos esperar pelos cafres, que a

nado foram ter comtiosco, e cada dia alli vinham, para

que nos ensinassem algum caminho que fosse ter a

povoado ; os quaes posto que vieram, tanto que nos

viram passados da parte em que elles estavam, não
se quizeram fiar de nós, nem fallar-nos, por mais que
os chamámos. Pelo que havendo por tempo perdido o
que se mais nisto gastasse, postos em ordem, levando
um Crucifixo arvorado em uma lança, e uma bandei-

ra benta na dianteira, que ia encommendada a Franr
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cisco Pires, contra-mestre, com os homens do mar
que o seguiram (porque logo estes fizeram delle ca-

beça) e um retabolo da Piedade na retaguarda, em
que ia o capitão com os passageiros e os escravos, e

desarmados; no meio que levaram entre si os feridos

(porque quasi a quarta parte dos que éramos, come-
çou a caminhar com bordões e moletas) nos metemos
em fio, um atrás do outro, por a largura do caminho
não ser para mais ; e pondo os rostos no sertão por
uma vereda de elefantes endireitámos com um cabeço,

donde nos pareceo que descobririamos alguma povoa-
ção ou sinaes delia ; e em quanto iamos por aquella

ladeira acima fazendo cada um dos que o entendiam,

entre si conta com quão pouco apercebimento come-
çava tão comprido, incerto, e perigoso caminho; e

quão certo tinha acabar nelle á pura necessidade e

desamparo, posto que dos outros perigos escapasse,

sem fallar palavra, levando a fantasia occupada nesta

angustia, e os olhos arrazados de agua, não podia dar

passo, que muitas vezes não tornasse atrás, para ver

a ossada daquella tão fermosa e mal afortunada nao;

porque posto que já nella não houvesse páo pregado,

e tudo fosse desfeito naquellas rochas, todavia em
quanto a viíimos nos parecia que tinhamos alli umas
reliquias, e certa parte desta nossa dezejada terra,- de

cujo abrigo e companhia (por ser aquella a derradei-

ra cousa que delia esperávamos) nos não podiattios

apartar sem muito sentimento : e indo desta maneira
fazendo muitos pousos, chegámos ao alto do cabeço,

onde achámos tudo bem diíferente do que cuidáva-

mos
;
porque não tão somente não vimos povoação,

mas ainda quanto descobríamos com os olhos eram
cercados de valles tão baixos, e serras tão altas, que
estas confinavam com as estrellas, e aquelles com os

abismos. E o peior de tudo foi que a vereda porque



Historia Trágico-Marítima 7ô

caminhávamos se nos cegou, e ficámos sem ter por

onde seguir ; e despois que estivemos um pouco con-

fusos sobre o que fariamos, assentámos cortar direito

ao Nordeste, imaginando que por aqui encurtávamos
nosso caminho para Sofála : e com esta determinação

tornámos a caminhar até a tarde, que por chover e

irmos todos cangados do ruim caminho e desuzadas

carregas, nos recolhemos a um mato, onde passámos

aquelh\ noite.

Ao outro dia pela mesma ordem do passado, se-

guimos nossa jornada, e assim fizemos ao terceiro, no

qual tomos dar sobre uns outeiros, pelo pé dos quaes

corria um rio, atravessando-nos o caminho que levá-

vamos : pelo que cortámos direito áquella parte delle,

onde nos pareceu que daria melhor passagem ; e acer-

tou logo de ser tomada aquella costa por onde des-

cíamos tào Íngreme e cheia de penedos, hervas e ma-
to, que não vendo onde púnhamos os pés, a cada pas-

so cahiamos de focinhos : mas despois que gastámos
nesta descida a maior parte do dia, levando cada um
muitos tombos, chegámos á borda do rio, o qual foi

logo apalpado por diversas partes, sem acharmos al-

guma por onde se pudesse vadear
;
pelo que descon-

fiando de passar por alli á outra banda, por ser tar-

de, e chover como todos os outros dias fizera, agaza-

Ihámo-nos aquella noite em umas moitas que ahi per-

to estavam.

Ao outro dia em amanhecendo tornámos a desan-

dar a carreira, por v"^nde o dia d'antes descêramos ; em
o qual caminho foi tanto o trabalho que levávamos
pela summa aspereza d'elle, que este contámos por

um dos dias em que o maior tivemos, e do que para

ao diante mais danno recebemos
;
porque como a so-

bida fosse tão Íngreme, que difficultosamente a poderia

trepar uma pessoa despojada, aos que iamos em.bara-
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çados com arnas e outros estorvos poz em tanta ne-

cessidade que nos forçou a alijar o mais do ferro que
levávamos ; e despois fez tanta mingoa, com quanto
sabíamos muito certo que aquillo que alli deixávamos
não era ferro, mas vidas ; e além disto eram as im-

possibilidades do caminho tão terríveis, que não bas

tando as forças dos muitos a vencel-as, se deitavam
por entre os penedos que estavam ao longo da trilha

que levávamos, tão cançados e desconfiados de po-

derem d'alli sahir, que pedindo a Npsso Senhor per-

dão dos seus peccados, não cessavam de despedir-se

dos que passavam ; os quaes vendo a seos amigos
assim jazer, deixando o fio da outra gente, se assen-

tavam junto delles, esforçando-os para que tornassem
ao caminho, dizendo que em nenhum modo se havia
de partir d'alli com os deixar ; ajuntando a isto ou-

tras muitas palavras que bem mostravam o sobejo

sentimento qm de os ver naquelle passo recebiam;

com os quaes convencidos os que assim jaziam, tra-

balhavam tirar esforço de sua fraqueza, e tornavam
a caminhar o melhor que podiam ; e com quanto, por
este respeito, fizemos muitos pousos e detenças, uns

e outros, andámos até que nos tornámos a ajuntar

no mais alto do cabeço. Despois que aqui descançá-

mos um pedaço, houve dififerença no terminar do ca-

minho que levaríamos
;
porque uns queriam ir pela

meia ladeira daquelles montes, assim como o rio cor-

ria ; e outros pelas cumiadas delles, até que de al-

guma descubrissem parte por onde a pudessem atra-

vessar : e como sobre isto se não concertassem, e

cada um protestando por sua vida, tivesse licença de

ir por onde lhes parecesse que teria melhor parada
;

o mestre da nao, com obra de vinte homens, tomou
por baixo, e o capitão, com a mais companhia, por

riba; e assim andámos uns e outros, até que junto da
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loite nos tornámos a ajuntar sobre umas grandes bar-

'rocas e quebradas, em parte que o rio espraiava muito,

e por ser menos alcantilado dava esperança de me-
lhor passagem ; e como continuamente trouxéssemos
a vista espalhada por aquelles outeiros a ver se des-

cobriamos alguma gente ou povoação, estando neste

lugar que tenho dito, vimos da outra banda um fumo,

e por elle viemos a enxergar uma aldeã, que era então

a cousa de nós mais dezejada, por haver quatro dias,

que chovendo sempre, nào cessávamos de andar, sem
caminho nem carreira, pelos altos e baixos daquelles

matos; e alli esperávamos achar quem nos guiasse;

e com este alvoroço fomos dormir á borda do rio.

Ao outro dia tanto que amanheceo começámos de
tentar o váo por onde nos pareceo que seria menos
trabalhoso, e com quanto a agoa ia por alli muito es-

palhada, era a altura, poço e corrente delia de sorte,

que todo o entulho que lhe lançávamos levava
;
pelo

que nos foi forçado cortar as maiores arvores que
pudemos achar, e por alguns ramos delias que fica-

vam ao de cima da agoa, atando outros, fizemos uma
bastida, que chegou ao meio do rio, onde estavam
uns penedos grandes e descubertos, que apartavam o

rio em dous braços; mas como o maior e mais fu-

rioso fosse o que ficava da nossa parte, tanto que
chegámos a elles armámos milhoteiras de uns a ou-

tros, pelas quaes, não sem m.uito risco, passámos á

outra banda, e com o dezejo que tínhamos de che-

gar ao povoado, posto que era tarde, quando isto

acabámos indireitámos logo para a aldeã que tínha-

mos visto, a qual seria de obra de vinte choupanas,

armadas sobre vara, e cubertas de feno, da feição e

tamanho de um forno de pão, das quaes usa e se

serve toda a gente daquella costa, mudando-as com
as tempestades de umas partes para as outras, segun-
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do a bastança ou esterilidade que dão de si os matos,

de cujos frutos elles principalmente se mantém; e

porque receávamos dos cafres se escandalizarem, ou
fogirem, não quizemos entrar dentro, mas apozentá-

mo-nos perto delia, e lhes mandámos recado, com o

qual logo vieram alguns delles ter comnosco, aos quaes

dêmos dos panos, e pedaços de ferro, com que fica-

ram contentes ; e assentámos com elles por acenos,

que ao outro dia um nos guiasse para certa povoação
grande e abastada, que diziam estar d'alli perto, e

com este concerto nos recolhemos uns e outros a

nossos gazalhados.

Ao outro dia tornámos a caminhar prolongando
pela aldeã, na qual o tanoeiro e calafate da nao qui-

zeram ficar, por não poderem (um de velho, outro de

ferido) aturar mais a companhia, e despois que o ca-

pitão os encomendou o mais intelligivelmente que po-

de aos cafres, despedindo- nos delles, e levando a guia

comnosco, andámos por riba daquelles cabeços três

dias, atravessando quantas serras, valles e barrancos

topávamos diante: mas como a gente daquelia terra

não se afaste muito dos limites onde nasce, (bem-

aventurada, se tivesse fé!) e ao redor daquellas chou-

panas se crie e morra, quando veio o terceiro dia, ti-

nha o cafre tanta necessidade de quem o guiasse,

como nós
;
pelo que perdendo o tino do caminho, foi

dar comnosco sobre uns outeiros, pelo pé dos quaes

corria, e nos atravessava o caminho o Rio de S. Chris-

tovão, cuja agoa vimos coalhada de cavallos mari-

nhos ; e porque logo nos pareceo que não havia de

haver váo em tanta altura, receando de tornar a so-

bir a ladeira que era grande, pelo trabalho que na ou-

tra leváramos, não quizemos descer abaixo ; mas man-
dou o capitão por alguns homens despojados apalpar

o rio, os quaes não achando por onde o podessemos
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atravessar, se tornaram. Pelo que enfadados de tan-

tas impossibilidades, como achámos, e forçados de
fónr.e que nos ia já rijamente apertando, assentámos
tornar ao mar, e provar se porventura achariamos ao
longo delle mais remédio, que no sertão ; e rogando
ao cafre que nos guiasse, tornámos a desandar, na-

quelle dia e outro, tudo o que andáramos em três.

Neste caminho o licenciado Christovão Fernandes,
que na índia fora chanceler e provedor mór dos de-

funtos, não podendo por sua velhice soportar mais o
trabalho delle, assentando-se sobre uma pedra, nos
disse que até alli fizera o que pudera por viver, mas
pois suas forças a mais não abrangiam : nos fossemos
muito embora, e que elle alli havia de acabar ; e que
somente nos encomendava um filho seo de idade de
três annos, que para maior magoa sua a fortuna or-

denara que comsigo o trouxesse, o qual salvando-se

milagrosamente da nao, ia no eólio de uma ama que
o criava, sendo em tão tenra idade companheiro dos
trabalhos e desterro de seu pai ; cujo remédio como
não estivesse em aguardarmos por elle, antes com
qualquer detença corrêssemos risco de perder o nos-

so, consolando -o os seus amigos com a Paixão de
Nosso Senhor, e despedindo-nos delle com outras tão

tristes palavras, fomos dormir á paragem da aldeã do
guia, o qual sentindo nosso descontentamento, por
sua má pilotagem, e apertado do desejo de sua casa,

nos fogio aquella noite.

Quando ao outro dia achámos menos o cafre, pon-
do os rostos no mar, quanto as serras e valles con-

sentiam, fomos indireitando com elle, e não tivemos
andado muito, quando nos achámos outra vez sobre o
Rio de S. Christovão, que nos fizera tornar atrás ; o
qual fazendo um largo rodeio por entre aquellas ro-

chas, vinha atravessando o nosso caminho até se ir
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lançar no mar, com tanta fúria e altura por todas as
partes, que para um exercito bem apercebido era as-

sas difíicultoso passo, quanto mais para nós, em quem
tudo ia ao contrario : e somente ao pé do cabeço em
que estávamos quebrava em uma penedia que o atra-

vessava de uma parte a outra, e espalhando-se alli a

agoa em muitos canaes, dava esperança que podendo-
se atravessar arvores de uns penedos a outros o pas-

sariamos ; mas para cometter por aqui esta passagem
tínhamos dous inconvenientes muito grandes : um era

o mato Íngreme e espesso que estava na ladeira de
além, o qual, fora outras impossibilidades, era por ri-

ba atravessado de uma rocha viva, tão talhada a pi-

que, que se pode dizer para aves parecia trabalhosa

sobida ; e outro ser a descida, onde nós estávamos, ao
rio, cercada de outra tal rocha como a d'alem, e que
só com olhar para ella punha receio. Pelo que des-

confiando de por alli podermos descer, estivemos um
pedaço altercando o que fariamos ; mas como andás-

semos já todos enfadados do trabalho que sobre a pas-

sagem deste rio tinhamos levado; vendo que tudo o
que descobríamos com a vista, assim do rio, como da
descida a elle, não mostrava mais apparelho para nos-

so propósito, receando, se o comettessemos por outra

parte, de achar outras impossibilidades maiores, (se

maiores se podiam achar) determinámos provar por

alli nossa ventura ; mas como no acomettimento disto

houvesse tanto risco, disseram alguns que não que-

riam perder as vidas por suas vontades, pois descer

por aquella parte, mais parecia tentar a Deos, que es-

perar remédio, e estes tomaram outra vez o caminho
por riba daquellas serras, cuidando achar outra des-

cida mais fácil.

O capitão e os que o seguíamos endireitámos com a

rocha, e fazendo o sinal da cruz começámos de nos
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Sarriscar por ella abaixo com o maior tento e resguar-

do que podíamos, dependurando-nos algumas vezes

dos ramos de alguma moita, que nella havia ; e ou-

tros fincando as lanças nas pedras, e deixando-nos es-

corregar por ellas, de modo que á rastros, de costas,

e de bruços segundo o perigo e disposição do lugar

davam de si, prouve o Nosso Senhor por-nos salvos

na borda do rio, onde cortando as maiores arvores

que alli perto estavam, e atravessando-as de uns pe-

nedros a outros, ajudados dos desejos que todos tra-

zíamos por nos ver desembaraçados daquelle traba-

lho, muito mais azinha do que a difficuldade da obra

consentia, acabámos de fazer as milhoteiras necessá-

rias, por onde com muito medo pela altura e corren-

te dos canaes que a agoa fazia, logo começámos de
passar. E tanto que o mestre da nao, e quinze ou
vinte homens que o seguiram se viram da outra ban-

da, havendo por impossível atravessar o mato e ro-

cha que atrás contei, tomaram pela banda do rio

abaixo buscando alguma outra parte por donde d'al-

li pudessem sahir com menos risco.

O capitão esteve (segundo costumava) na borda do
rio, esperando que acabasse toda a gente de passar ; e

quando isto foi feito, era já noite fechada : mas por ser

alli tudo lameiro, e cheio de agoa por baixo, foi forçado

entrarmos pelo mato até chegarmos ao enxuto :e co-

mo elle fosse muito basto e cheio por dentro de pe-

nedos e a altura e assombramento das arvores, além
da escuridão da noite, fizesse ainda o caminho mais
escuro, não podíamos atinar uns por onde fossem os

outros
;

pelo que, apupando todos por diversas par-

tes, e fazendo um corpo com as vozes, ao som delias

nos tornámos a ajuntar perto do pé da rocha, em lu-

gar tão escuro e coalhado de arvores, que nenhum
de nós foi poderoso para se deitar, nem mudar do

FOL. 6 VOL I
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lugar onde parou : e assim estivemos arrimados ás

arvores em pé sem dormir em toda a noite, a qual

passámos espalhados em três magotes ; a saber : o do
capitão, o do mestre, e o dos que se não atreviam a

descer ao rio: os qnaes posto que toda a tarde anda-
ram por riba daquellas serras, tentando de umas par-

tes a outras, não pridendo achar por onde com me-
nos perigo atravessassem a banda d'alem, se agaza-

Iharam aquelia noite como puderam : e tanto que a

manhã esclareceo, tornaram em nossa busca, e vendo
a trilha que leváran^os, e as milhoteiras atravessadas,

perdenrio com tudo no ric^ a um mancebo, que res-

valou, chegaram a nós a tempo que por umas íngre-

mes gretas e arriscadas aberturas que a rocha fazia,

dando uns a outros de mão em mão as armas e al-

forges acabávamos de sobir ao alto delia : e não pas-

saram muitas horas que o mestre e seus companhei-
ros vierasTi também ter comnosco ; e despois que as-

sim f )inos juntos tornámos a caminhar para o mar,

indo tíulos g at^lemente atormentados da fome, por

ser já gastad(3, a poder das chuvas passadas, esse pou-

co mantimento com que partimos, e não bastarem as

hervas conhecidas qiie pelo campo achávamos, a re-

mediar nossis necessidades. Neste dia cortando por
cima daquellas cumiad )S chegámos a um cabeço, don-

de descf>brimos o !iiar, e com o alvoroço que leváva-

mos delle, fazendo a jornada mais comprida do que
costumávamos, fomos dormir a uma aldeã que estava

despovoada, na qual achámos pedaços de porçolanas,

e de outras muitas cousas de nossos usos, que affir-

mámc.s ficarem do naufrágio de Manoel de Sousa Se-

púlveda.

.\() (Hitro dia, ]u.í era o trezeno de nosso caminho,
chegámos ao mar, e no próprio logar em que o ga-

leão deu á costa, do qual ainda achámos o preparo e
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outros pedaços de taboas lançados sobre um arrecife

de penedia, que occupa muitas legoas daquella praia,

e despois que alli estivemos cahimos no erro que fi-

zéramos em deixar a fralda do mar, porque além de
nos parecer que elle próprio se mostrava mais do-

mestico e conversavel para nossas necessidades, que
as asperesas do sertão, achámos também pelos pene-

dos (de toda a costa da terra, que se chama do Na-
tal é cheia) muitas ostras e mexilhões, com que na
baixamar, ou espaço do dia que tomámos algum re-

pouso, em parte nos remediávamos ; e afora isto o
caminho era chão, limpo, e disposto para andar : e os

mais dos rios, que naquella terra são muitos, e no
sertão sem passagem, quando aqui chegavam, ou su-

midos por baixo da área na borda do mar, ou se des-

cubertamente entravam nelle, era por causa dos ban-

cos que faziam com váo arrezoado, e pouca corrente :

o que tudo pela terra dentro achávamos ao contra-

rio.

Por aqui caminhámos cinco dias, levando sempre
cafres apoz de nós, que sem ouzarem acometter-nos,

iam esperando alguns cançados ou desmandados; e

no fim deste tempo em altura de trinta gráos topá-

mos um rio que não está posto nas cartas; o qual com
quanto não tem muita largura, é dos mais alcantila-

dos daquella costa, e por que maiores navios podem
entrar, e o faziam nos invernos. Com pouco trabalho

fizemos duas jangadas, mas bem se descontou isto no
muito que despois tivemos, assim com a corrente do
rio, como com os cafres que estavam esperando para

saltearem os que ficassem derradeiros; e com tudo
desembaraçandonos delles com algumas remeteduras

e trochadas que se não puderam escusar, passámos á

outra banda ; e tornando a continuar nosso caminho,

andámos quatro dias, no fim dos quaes repousámos á
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borda de outro rio esperando a baixamar do dia se-

guinte, por nos parecer que pela borda da agua sal-

gada onde fazia um banco, lhe achariamos váo, e es-

cuzariamos o trabalho e risco das jangadas ; e sendo

já perto da noite appareceram da outra banda certos

cafres, e nos mostraram uns bolos feitos de nacharre,

que é uma semente como mostarda, dizendo que os
venderiam, se lhe déssemos ferro ; e como sobre as

cousas de comer nossa necessidade não consentisse

desavença, ás rebatinhas lhos acabámos de comprar;
e este foi o primeiro lugar onde fizemos resgate, ha-

vendo já vinte e dous dias que caminhávamos.
Isto acabado, cada um se recolheo a seo gazalhado,

esperando com grande alvoroço a tornada da manha,
com a qual passámos o rio por onde atrás contei, e

logo tornaram os mesmos cafres, e nos disseram por

acenos intelligiveis, que aguardássemos alli, e nos tra-

riam mantimentos ; e como esta fosse a cousa de que
mais necessidade tínhamos, houve pouco trabalho em
lhes fazer a vontade, a qual nova tanto que por elles

foi publicada em duas ou três povoações que alli per-

to estavam, não ficou nellas pessoa que nos não vies-

se ver, cantando e tangendo as palmas com mostras
de muita alegria, trazendo alguns bolos, raizes, ou
qualquer outro modo de seu mantimento para nos
vender ; e entre elles vinha um moço de Bengala, que
ficara da outra perdição, o qual em sendo por nós
conhecido foi logo arrebatado, e com grandes abraços

e alvoroços levado ao capitão : e assentando-nos to-

dos ao redor, lhe perguntámos muitas cousas das que
nos eram necessárias ; mas elle, ou por haver pouco
que viera da sua terra, quando o embarcaram, ou por

ter já perdida a nossa falia com o descostume, quasi

que nos não entendia ; mas assim a troncos soubemos
ser aquelia terra muito povoada de gente, e abastada
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de criações ; e posto que lhe rogámos por muitas ve-

zes ficasse comnosco, promettendo-lhe muitas peitas

pela necessidade que tinhamos de guia, nunca o quiz

fazer, antes tanto que foram horas se tornou a reco-

lher com sua companhia, sem nos querer ver outra

vez ; e ao outro dia tornaram os cafres com uma va-

ca, e algumas cabras, e bolos, que lhes resgatámos
por um astrolábio, e outros pedaços de ferro ; e isto

acabado, tornámos ao nosso caminho, ficando aqui

com tudo um Jorge da Barca, e outro homem, que
por cariçados se não atreviam a passar mais avante,

e com elles perto de trinta escravos, que consumidos
do trabalho que até alli tinham passado, e induzidos

pelos próprios da terra, não quizeram ir em nossa

companhia.
Partidos d'alli, como dito tenho, caminhámos três

dias, no derradeiro dos quaes chegámos a outro rio, o
qual com quanto não tinha muita largura, era alto em
demazia: e como estivéssemos um pedaço consultan-

do donde traríamos madeira para as jangadas, o con-

tra-mestre, que como já disse levava a dianteira, co-

meçou de andar com sua companhia pela borda delle

acima ate obra de meia legoa da barra, onde topou

com certos cafres que lhe mostraram o váo, e pas-

sando por elle á outra banda, se assentou em um ca-

beço a esperar pelo capitão, o qual vendo sua tardan-

ça, e suspeitando o que era, abalou com os que com
elle estávamos, seguindo a mesma trilha dos outros

;

e ao passar de um mato achámos um cesto de Nacha-
mi, que os cafres alli tinham escondido com receio de

lhe saltearmos a povoação : e como para nossa necessi-

dade aquella fosse uma rica peça, e os que a guardavam
a quizessem defender, accendeo-se a cousa de modo,
que escandalizados de algumas trochadas que tiveram,

apellidando uns a outros, em pouco espaço se ajunta-
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ram muitos ; e porque cuidaram que éramos mais, em
quanto tomos por dentro do mato nos tiv^eram medo,
mas despois que chegámos a um escampado onde se

tomava o váo do rio, vendo quão poucos iamos, ar-

remeteram a dous mancebos que algum tanto esta-

vam apartados, e tomaram-lhe os alforges que leva-

vam, e com o levamento disto começaram-se de che-

gar a nós mais afoutamente, ameaçando com azagaya
que nos matariam se lhes resistíssemos ; e juntamente
com isto nos tomaram o caminho para que não passás-

semos ao rio; e por não haver entre os que alli iamos,

mais de cinco homens que levássemos armas, ajun-

tando-nos tivemos com elles uma arriscada briga, a

qual em obra de uma hora que durou foi por muitas

vezes assas duvidosa a cada umíi das partes ; mas por

derradeiro nos fez Nosso Senhor mercê, que arran-

cando-os de todo os fizemos recolher a um outeiro,

onde pela fortaleza do sitio e nosso cansaço os dei-

xámos, tornando-nos para o capitão que na borda do
rio com a outra companhia estava esperando ; e as-

sim juntos entrámos pela agoa, com muito risco dos

cafres
;
porque como o váo se tomasse pelo pé da-

quelle cabeço, a que se elles recolheram, em quanto
iamos a tiro, nos serviram á mão-tente de tantas e

tão furiosas pedradas, que nos convinha ter grande
vigia para que não acertassem em descuberto : mas
com todo este tento não pude eu escuzar uma, que
quebrando-me a rodela em que a primeira tomei, me
fez estar um pedaço bem atordoado.

Passando com estes receios á outra banda, torna-

mo-nos a ajuntar com o contra-mestre, em cuja com-
panhia achámos um moço chamado Gaspar, que fi-

cara da destruição de Manoel de Sousa ; e sabendo
nossa ida, veio alli esperar, desejoso de tornar se á

terra de christãos ; e porque a cousa de que mais ne-
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cessitados estávamos era de lingoa, détnos todos mui-
tas graças a Deos por nos soccorrer em tal tempo,
inspirando tanta fé eni um mancebo, e mouro de na-

ção, que d'entre aquelles matos e gente quasi salva-

ge, de que já tinha tomado a natureza, se movesse a

querer ir comnosco, e passar tantos trtibalhos, como
tinha experimentado, sem obrigação alguma que a

isso o movesse. Este nos contou, entre ( utras cousas,

como Manoel de Sousa também peleijára com os ca-

fres destoutra banda, e lhes matara um á espin-

garda.

Partidos d'alli, caminhámos até que foram horas de
repousar ; e esta noite se moveo pratica entre nós,

que seria bom mandar diante três ou quatro homens
despejados, para que chegassem primeiro ao rio de
Lourenço Marques, junto do Cabo das Cv^ri entes,

onde esperávamos de o achar; porque quando parti-

mos da índia ficava elle aviado para aquella viagem,
(como de feito a fez, e na costa se perdeo antes que
se pudesse recolher ao rio) a lhe dizer em como iamos
atrás, e nos esperasse, porque sua partida, segundo
a navegação ordinária, havia de ser com a lua de Ju-
nho ; e nós pelas jornadas que fazíamos não podiamos
já chegar menos de Julho; e como ao capitão e aos

mais parecesse bem este conselho, cuidando que toda

a terra adiante fosse como aquella do Natal, em que
por ser de penedias ao longo do rio mar havia ma-
risco com que se poderiam remediar os que assim
fossem, logo se offereceram para esta em preza quatro
marinheiros, aos quaes se tiraram por entre algumas
pessoas quatrocentos pardáos para satisfação de seos

trabalhos : e desta maneira aviados se partiram ao
outro dia, levando uma carta do capitão, e outros
muitos recados, que todos desarmaram em vão, se-

gundo ao diante será relatado.
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Despois disto caminhámos dous dias, no fim dos

quaes chegámos á barra da Pescaria, que está em 28
grãos e três quartos, a qual entra perto de duas la-

goas pela terra dentro, e terá outro tanto de largo,

e alli achámos dous escravos que foram de Manoel
de Sousa, e nos vieram receber ao caminho, e fizeram

com os da terra que aquella noite nos trouxessem a

vender peixe que alli ha em muita abundância, e al-

gum milho zaburro ; e ao outro dia, antes que nós

partíssemos, se tornaram a despedir de nós, e com
quanto lhe rogámos deixassem aquella gentilidade e

tornassem a viver entre christãos, não quizeram, di-

zendo que elles passaram com seo senhor sete ou
oito jornadas adiante, e por não poderem suportar o

trabalho do caminho e a esterilidade da terra se tor-

naram para aquella, que era abastada, onde se en-

comendavam a Nosso Senhor, que por quem era ha-

veria delles misericórdia; e obstinados neste propo-

posito, tanto que nos ensinaram por onde rodearía-

mos a bahia, salvando alguns regatos e effeitos que a

ella vem ter, se tornaram ; e em começando nós a

caminhar, vimos sahir de um mato para onde estáva-

mos um ajuntamento de cafres, que traziam entre si

a um homem nu, com um molho de zagaias ás cos-

tas, (segundo seo costume) o qual se não differençava

de nenhum d'elles ; e nesta conta o tivemos, até que
pela falia e cabello conhecemos ser portuguez, cha-

mado Rodrigo Tristão, que também ficara da outra

perdição, e por haver três annos que andava despido

ás calmas e frios daquella comarca, estava tão mu-
dado na cor e parecer, que nenhuma differença tinha

dos naturaes delia.

Assim que recolhido mais este homem, e satisfa-

zendo nos o melhor que pudemos dos da terra, que
por ser muita gente quizera tentar saltear-nos á ou-
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tra banda da bahia, onde achámos um moço malavar,

que nos encaminhou para uma povoação, junto da
qual disse que repouzassemos aquella noite, e nos fa-

ria trazer mantimentos ; e assim foi, porque não pas-

sou muito espaço, que vieram os cafres carregados

<ie cabras, leite, milho, peixe, e isto tudo em muito
bom preço : de modo que esta foi a mais abastada e

barata estalagem que em todo o caminho tivemos; e

aqui fornecemos os alforges de quanto pudemos le-

var, por nos dizer este moço que d'ahi até um rio

que estava avante quatro ou cinco jornadas não acha-

riamos outro resgate ; mas com quanto elle encarecia

isto muito, se soubera o que d'alem do rio havia,

bem nos pudera affirmar que aquella era a derradei-

ra hora de alivio que em todo o caminho havíamos
de ter

;
porque dahi por diante tudo foi trabalho e

dor, e bater de dentes.

Ao outro dia fomos dormir junto de outra povoa-

ção onde comprámos uma vaca, e sem fazermos mais

resgate caminhámos por aquelles matos cinco dias

seguindo sempre para o mar, ao qual chegámos junto

do rio de Santa Luzia, que está em altura de 28

gráos e meio, e é assas grande : e por ser da boca

para dentro muito largo, e demasiadamente arrojado,

e corrente no encher e vazar das marés, em chegan-

do a elle fizemos duas jangadas, pelas qnaes ainda

neste dia, em quanto a maré deo lugar, passou uma
grande parte da gente ; mas tanto que ella empeçou,
começaram de entrar os que estavam de uma e ou-

tra parte, e se recolheram ao enxuto ; e porque to-

dos vinhamos perdidos á sede por não acharmos
agoa doce despois que partimos da bahia da Pesca-

ria, que havia cinco dias, e o tempo que restou des-

tes, gastámos em a buscar : e como a necessidade e

trabalho vença tudo, tanto andámos, até que desço-
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brimos certas pegadas de elefantes, que tinham um
pouco e polme, em que nos satisfizemos,

E porque porventura desejará saber algum de Fer-

não d'Alvares Cabral particularmente, pois se vem
chegando o tempo de sua morte, pareceo-me neces-

sário dizer aqui em summa parte dos trabalhos e af-

flicções que passou na vida, posto que do vivo ao

pintado, da sombra ao verdadeiro, não pôde haver
mais differença do que ha do que eu assim delle,

como dos que o seguiamos, posso dizer, ao que na

verdade passou : mas já que me arrisquei a desço»

brir minhas faltas, tenho quem mas desculpe, que é
a grandeza do caso, de quem confio, sem que o diga,

que os que entendem, creram tanto, que será melhor
o pouco que delle saberei contar, pois ficará aprovei-

tado para que se possa acabar de ler este summario
com menos lastima : e para que ás pessoas que nesta

dor tem parte, não caiba tanta, vendo o por que pas-

saram os que foram causa delia
;
que por este res-

peito deixei de escrever as desaventuras particulares

de cada um, que é a principal substancia do lasti-

moso, afastando me o mais que pude do pezado e

mizeravel ; mas sem embargo de ser este meo inten-

to, como a historia em si seja triste, não sofre a ver-

dade delia poder- se de todo fugir a palavras que
uma hora por outra saibam á tristeza.

Mas tornando a Fernão d'Aivares, e pondo á parte

o muito trabalho que passou no tempo da tormenta,

por cumprir em todas as cousas com sua obrigação :

nem tratando do sentimento que com muita rasào o
trazia traspassado, por ver a destruição de uma tal

nao, tantos homens e riquezas, como tinha a seo car-

go : e por ver que de tantas esperanças de descanço,

tanta abastança de criados, parentes e amigos, como
ao redor de si vira havia poucos dias, se achava por
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desastrada sorte, assim arrebatadamente em tal

mingoa de tudo, que escassamente pode haver á mão
um pobre vestido com que cobrisse umas anciãs e

honradas carnes: e uma pessoa de que em tempo tão

necessário fiasse a communicação de suas affligidas

cousas. Assim que não faltando nisto tudo, porque
seo espaçoso animo de tal modo encobria todas as

mostras de tão certa e justa dor, que se não enxer-

gava por fora o que dentro jazia ; elle esforçando a

todos, e mostrando em seo rosto e palavras muito

mais esperança de salvação da que entendia que po-

dia caber nas muitas desaventuras que estavam cer-

tas em tão incerta jornada, começou de caminhar os

primeiros dias com muito espirito e alento ; mas
como as asperezas e contrastes do caminho, que pelo

sertão tivemos, fossem as que dito tenho, fizeram

nelle tanto abalo, por sua velhice, e pouco costume,

que ao tempo de tornarmos em busca do mar vinha

tão fraco, cançado, e despresado, que trazia determi-

nado ficar no primeiro lugar que topássemos : porém
como neste comenos chegássemos á praia por onde o
caminho era chão, e sem os altibaixos e estorvos que
no outro havia, elle se esforçou de modo, que ainda

que dos derradeiros, sempre aturava com a companhia,
e igualmente ia com ella sojcito á sua ventura.

Mas como a fortuna nunca comece por pouco, a to-

das estas obras suas accrescentou outra, que com-
quanto já nelle não pudesse ser mais negra, não ca-

receo com tudo de muito sentimento por serem delia

executores uns homens que tão obrigados lhe esta-

vam por beneficios recebidos : e foi que como a maior
parte que alli iamos fosse gente do mar, de cujos

primores atégora poucos authorcs escreveram ; estes

começando de dia em dia a perder o medo e a ver-

gonha, fazendo-se todos um corpo, cuja cabeça (posto
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que não nestes máos ensinos) era o contra-mestre,

vieram a tanta desenvoltura, que totalmente não ti-

nham conta com Fernão d' Alvares: antes todas as

vezes que os elle reprehendia de suas desordens (que
não eram poucas) lhe diziam que nãò ouzasse de os

emendar, porque não era já seu capitão, nem lhe de-

viam obediência, ajuntando a isto outras muitas pa-

lavras soltas, que a miséria daquelle tempo íazia ser

muito mais escandalosas : de modo que nenhuma conta

tinham com o que lhes elle mandava. Pelo que vendo
o mestre da nao que ia deste reino, e lhe levara ódio

particular, tão bom aparelho para sua tenção, em tàò

danadas vontades, não se movendo pela obediência

que lhe devia, nem por nenhuma fidalguia tão antiga,

virtudes tão illustres, descrição tão viva, cavalUria

tão inteira, velhice tão honrada, assim perseguido

da fortuna, desterrado da sua pátria, mulher e filhos,

e lançado com tanta mingoa e necessidade pelos de-

sertos de Africa : nem abastando o castigo dos passos

presentes para o mudar de seo máo zelo, se determi-

nou em commetter sua obra diabólica, e de todo inhu-

mana, que foi induzir aos de sua parcialidade a dize-

rem que em nenhum modo se podiam salvar indo

com o capitão, pois por se não apartarem delle fa-

ziam as jornadas pequenas, e que a sempre irem da-

quella maneira, primeiro gastariam o ferro que leva-

vam para o resgate, e as forças para caminhar, que
pudessem chegar ao rio de Lourenço Marques, onde
esperávamos achar navio; e que o bom seria, pois

lhe dava Deos disposições, ajudarem-se do tempo, e

não se quererem perder por amor de outrem.

E como essa gente, onde quer que está, se tenha

uma por opinião da outra, não foram necessárias mui-

tas destas pregações, para ser havido o que o mestre

dizia por muito bom conselho, e quasi divinalmente
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revelado
;
pelo que induzindo-se uns aos outros, co-

meçaram a tentar o contra-mestre que até então não

entrava nesta consulta, o qual se defendeo alguns

dias, dizendo-lhes as razões que havia para se tal não

fazer; e com tudo, tanto e por tantas vezes porfiaram

com elle, que o trouxeram a seu propósito; e como
isto foi concluído, para que não sobreviesse algum es-

torvo, assentaram partir o mais calladamente que po-

dessem logo na noite seguinte, e amanhecer ao outro

dia três ou quatro legoas avante, deixando ao capi-

tão e a esses que o seguiamos naquella praia erma,

entregues aos cafres, em quem acharíamos menos pie-

dade, que em todos os tigres de Hircania.

Mas como o capitão já pelas mostras de sua pouca

fé, andasse sobre aviso, não se pôde este negocio fa-

zer entre tão dcsaconselhrda gente com tanto segre-

do, que elle o não sentisse : pelo que logo aquella noi-

te que o soube nos mandou chamar aos passageiros

que alli iamos, e deo conta do que fora descuberto, e

do propósito com que aquelles homens estavam, ro-

gando nos que lhe aconselhássemos o que faria; e to-

dos assentámos que havia de mandar chamar ao con-

tra-mestre, que era bom homem, e sempre se mostra-

va seu amigo, e lhe dissesse o que sabia, e lhe rogas-

se não consentisse poder-se dizer de portuguezes que

por salvarem vidas tão incertas, cobravam uma infâ-

mia tão certa, como era deixarem o seu capitão em
tal parte; e que se elle a este homem pudesse indu-

zir a seo propósito, dos outros não receasse, porque

era tunta a obediência que lhe todos tinham, que no
que fizesse ou dissesse não acharia contradição : e

quando se nisto mostrasse pertinás, soubesse que alli

estávamos perto de vinte homens, que onde ficasse

ficaríamos, e em quanto tivéssemos vidas elle não per-

deria a sua, sendo-lhe companheiros em todo o mal
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ou bem que succedesse; o qual satisfeito com este con-

selho e offerecimento nos despedio. E mandando cha-

mar ao contra mestre, se lhe queixou de quão mal lhe

pagava quanto seo amigo sempre fora, e dando-lhe
outras muitas razões que o tempo de então faziam ne-

cessárias, elle lhe não negou a verdade, dizendo como
o mestre e homens do mar o tiraram de seo sentido,

mas que lhe dava sua palavra que mais tal lhe não
viria ao pensamento : e posto que todos se quizessem
ir, elle só o não faria ; e assim o cumprio, porque
d'alli por diante o sérvio sempre com mui desengana-
da vontade, e com tanta obediência, ou para melhor
dizer medo (que é o com que com ella mais pôde) que
a gente do mar tinha a este homem, que vendo sua

determinação, por seo respeito quizeram ficar todos ;

tendo com tudo conta somente com o que lhes elle

mandava, que do capitão não curavam : o qual aos

outros lhes íez sobre este caso uma pratica reprehen-

soria, que os bem pouco emmendou.
E desta maneira pairando o melhor que podia com

seos infortúnios, caminhou até o Rio de Santa Luzia,

de que já deixei passada uma boa parte da gente ao

principio desta digressão : e quando veio o outro dia,

que segundo minha lembrança foram dous de Junho,
tanto que amanheceo, elle se tornou á borda do rio

para fazer dar aviamento á passagem com a maior di-

ligencia que ser podia, pelo pouco tempo que o soda-

mento da maré deixava durar este bomenceio; e pos-

to que quando veio sobre a tarde eram já quasi todos

passados, parece que adivinhando lhe o coração o que
havia de ser, elle receava esta passagem, o que não fi-

zera em algumas das outras que atrás deixámos
;
pelo

que disse ao contra mestre que sua vontade era não
passar na jangada, mas rodear tanto pelo sertão até

que achasse váo : que lhe dissesse se o queria acom-
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panhar ? o qual lhe respondeo que bem via ser já qua-

si toda a gente passada á outra banda, sem até então

perigar ninguém, e assim esperava em Deos succede-

ria aos que ficavam ; e que rodear o rio lhe parecia

grande trabalho, por ser muito alto, largo, e correr

por teçra chã, onde se presumia lhe não poderiam
achar váo senão muito longe : e que se todavia deter-

minasse rodea-lo, elle o esperaria alli todo o tempo
que mandasse, mas que não podia ir em sua compa-
nhia, que por onde os outros passaram havia de pas-

sar.

Ouvido isto pelo capitão, algum tanto apaixonado
determinou meter-se na primeira jangada que a elle

chegou, e com quanto lhe disseram todos que não pas-

sasse aquella vez, porque descia ainda muito a maré,

e que para a outra barcada seria estofa de todo e me-
nos perigosa : parece que seguindo já o conselho da
fortuna, elle não quiz tomar o nosso, e entrando pela

agoa se poz em um canto da jangada, e António Pi-

res e João da Rocha, seos criados, e Gaspar o lingoa

nos outros três: e estando assim a jangada muito di-

reita, bradou aos da outra banda que alassem pelas

linhas, o que foi feito com todo o tento e resguardo
possível : e indo desta maneira, tanto que começaram
a entrar no alto, João da Rocha houve medo, e tor-

nou-se a nado para terra, o que fez ficar a jangada
tão íõra do compasso, que começou logo de meter
demasiadamente os cantos carregados por debaixo da
agoa : e assim adornados chegaram ao meio do rio

onde ia a corrente, a qual como descia furiosa, levan-

tando o canto que estava em pezo, o fez tombar so-

bre os que o tinham, levando debaixo ao capitão e a

António Pires : os quaes, posto que trabalharam quan-
to nelles foi possível por se não desaferrarem, não po-

dendo mais resistir á chegada hora, levantando as
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mãos ao ceo em sinal da fé, (que lhes a agoa com as
bocas nâo deixava confessar) se foram ao fundo, e o
moço lingoa se salvou, porque ia despido e sabia bem
nadar.

Acontecido tamanho desastre, os que delle nos
doiamos e estávamos de uma e outra parte do rio>

levantando um pranto que atroava as concavidades
daquella ribeira, com muita tristeza e lacrimosos so-

luços nos espalhámos pela praia a ver se tornaria o
mar a deitar nella os corpos para lhes darmos sepul-

turas ; e tanto que a maré começou a repontar, sahio

o de António Pires, que logo foi enterrado, e logo

d'ahi a duas horas achámos o de Fernão d'Alvares
entre uns penedos arredado do rio para a banda d'além

um bom pedaço, ao qual despois de tirado ao enxuto
e amortalhado tomámos ás costas, e levámos ao pé
de um outeiro, onde o mar nào chegava, e fazendo-

Ihe alli uma cova, a cuja cabeceira puzemos uma ?ruz

de páo nella, mais acompanhado de lagrimas que de
outras pompas funeraes, o deixámos repousando até o
dia que elle e todos nos tornemos a levantar, para dar
conta de nossas bem ou mal gastadas vidas.

Esta foi a morte de Fernão d'Alvares Cabral ; e

este é o fim de seos trabalhos. E verdadeiramente que
passando bem os corporaes e espirituaes que vinha

soportando, e a paciência com que os tomava, e gra-

ças que com tudo dava a Nosso Senhor, que sabemos
ser misericordioso, se pôde crer que foi servido leva-

lo naquelle estado e martyrio
;

para que ainda que
seu corpo fosse lançado naquella pobre sepultura, a

sua alma esteja com elle rica de gloria e bemaventu-
rança, que não deve de ser pequena consolação aos

que cá bem lhe quizeram.

Em quanto nos detivemos neste enterramento e tor-

námos á borda do rio, os que amda ficavam da outra
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banda o acabaram de passar : e despois que assim es-

tivemos juntos, vendo como para nossa salvação era

necessário que fossemos sempre unidos em um corpo,

regidos por uma só pessoa, e esta jurada aos Santos

Evangelhos, para que não houvesse os rebohços que
dantes havia, puzemos logo isto em obra ; e como de

noventa e dous homens que áquelle tempo éramos
por todos, setenta fossem dos do mar, todos estes ju-

raram que Francisco Pires o contra'mestre era muito

para aquillo, e que se o fizessem capitão a elle obe-

deceriam ; e posto que havia duas ou três pessoas a

quem com mais razão isto competia, como tantos fos-

sem d'outro parecer, já os que ficavam não eram par-

te para desfazer seos votos
;

pelo que considerando

também ser o contra-mestre bom homem e grande
sofredor de trabalhos, como para aquillo se requeria

;

e que os da sua jurisdição levavam as linhas e ma-
chado para se fazerem e sahirem as jangadas nas pas-

sagens dos rios, e o fuzil e pederneira com que fazía-

mos fogo para nos valermos nos frios das noites ; e

que a se mover nisto alguma divisão, segundo já em
vida de Fernão d'Alvares andavam amotinados, á mes-

ma hora se haviam de apartar e deixar-nos aos de
contrario parecer sem alguma destas cousas para re-

médio de nossas necessidades, não respeitando quan-

ta também tinham de nós para as suas no tempo de
pelejar, que todo carregava á nossa conta : assentá-

mos que forçosamente nos convinha approvar a tal

eleição
;
pelo que foi declarado de todos por capitão

;

e isto acabado, elle se obrigou também pelo próprio

juramento, que bem e verdadeiramente nos ajudaria,

e seria fiel companheiro na paz e na guerra, fazendo

o que lhe aconselhássemos, segundo alcançasse ser

mais serviço de Deos, e salvação de nossas vidas.

Elegido assim o novo capitão, pareceo bem a todos

FL. 7 VOL. I
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repousarmos alH um dia, para enxugarmos os corpos

e fato, que tudo estava molhado da passagem do rio;

e quaniio veio q outro dia tornámos a caminhar ao
lon^o da praia, pela qual andámos quatro dias sem
topar gente nem cousa de comer ; e no fim delles hou-

vemos vista de uma povoagâo, junto da qual nos

apDsentánios, cuidando achar algum resgate; mas sa-

bendo do lingt^a que os moradores delia viviam tão

necessitados como nós
;
perdendo estas esperanças,

somente assentámos com elles que ao outro dia nos

ensinassem a passagem de um rio que tinhamos dian-

te ; e coino aquella noite e ao outro dia todo em pezo

não deixasse de chover, ou por mais certo de nevar
(segundo a frialdade da agoa que cahia) os cafres não
ouzáraiii sahir fora das choupanas; e porque nossa

fome e frio apertava, desejosos de deixar tão roim
aposento, mandámos ao lugar Rodrigo Tristão, o que
atrás acháranu)s, e a um marinheiro, para que trou-

xesse n quem nos guiasse, os quaes achando seja me-

lhor remediados, p.^r o mancebo saber a lingoa da

terra, descuidaram se tanto do que nos cumpria, que
nem com recado nem sem elle nunca mais tornaram ;

e estando nós assim atribulados, sendo já o sol quasi

posto, cessou a chuva algum tanto; e logo veio ter

comosco um cafre, que satisfazendo-se com o ferro

que lhe dávamos nos mostrou o váo do rio por um
passo, onde a agoa dava aos de marca maior pe-

las barbas, e a outros, a lugarres, pelas coroas; e co-

mo sahisseinos á outra banda molhados, e a chuva
não ce-sasse, trespassou-nos o frio de sorte, que en-

cambulhando-se-nos os pés e mãos não podiamos dar

passada avante; e porque Q'alli a muito espaço não
havia mato onde nos valêssemos daquella perseguição,

foi forçado assim meio a tombos, e o mais depressa

que podiamos, ir por uma ladeira arriba para com a
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quentura deste trabalho cobrarmos o vigor e alento

de que já iamos quasi desamparados; mas porque não
menos nos atormentava nossa fraqueza andando assim

de pressa, que o frio, estando quedos, tomámos por
remédio recolhermo-nos a um brejo, que com tanto

por baixo era todo cheio de agoa, este hcuvemos por
menor mal, por ser abastado de lenha ; e posto que
fizemos alguns fogos, era a frialdade do tempo tão

demasiada, que nem isto nos valeo para que em toda
a noite deixássemos de bater o dente.

Ao outro dia, tanto que amanheceo tornámos a nos-

so caminho, indo não menos atormentados da fome
e frio que o dia passado; e quando veio sobre a tarde

topámos duas povoações, onde posto que muito caro,

resgatámos três cabras, com que se alguns remedia-
ram ; alli nos mostraram os cafres um dente de mar-
fim, dizendo que o haviam ir vender a um rio que
avante acharíamos, onde vinham homens brancos co-

mo nós; com que ficámos todos alvoraçados, cuidando
fosse mais perto: e porque se a noite aparelhava de
frio e chuva, como as passadas, desesperando valer-

nos no campo, se nelle ficássemos, alugámos aos ca-

fres algumas choupanas, nas quaes metidos uns por
cima dos outros, e o fogo no meio passámos aquella

noite, a qual foi de tanta tempestade, que delia achá-

mos ao outro dia mortos dous ou três escravos, que
por não acharem onde se recolher dormiram fora ; e

o mesmo acontecera a nós, se nos Nosso Senhor não
socorrera com aquelles gazalhados.

Partindo d'alli, tornámos a caíiiinhar ao longo de
um brejo, que corria assim como a praia, com propó-
sito de atravessar a ella, tanto que achássemos por
onde; mas o caminho era de maneira, que com quan-
to acomettemos isto por três ou quatro vezes, nunca
o podemos fazer, e somente dez ou doze homens dos
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que iam diante descobrindo a passagem, cuidando que
a outra companhia os seguia, foram rompendo tanto

pelas impossibilidades delia até que ao tempo que sen-

tiram ir sós houveram por menos trabalhoso cortar

avante, que tornar atrás: de modo que passando á

outra banda foram ter a uma povoação que estava

junto da praia, onde se livraram dos cafres que os
queriam matar, metendo-lhes medo com que ia outra

companhia muito perto ; e sendo-lhes por este respei-

to catada alguma cortezia, se desembaraçaram delles^

e foram ter ao mar, por cnja borda caminharam o
mais que puderam, por não ficarem atrás de nós.

Em quanto estes seguiram seu caminho, Francisco

Pires o capitão, que ia na trazeira, quando comettiam
atravessar o brejo, ouvindo dizer aos dianteiros que
não havia passagem, mandou tornar a gente, e achan-

do-se menos os que passaram foram á outra banda,

não cuidando que elles tal pudessem fazer, segundo as

novas que davam os que de lá vinham, quiz esperar

um pedaço ; mas despois que vimos sua demasiada tar-

dança, sospeitando o que era, tornámos a prolongar

o brejo, e quando veio sobre a tarde encontrámos uns

poucos de cafres do lugar a que os nossos foram ter,

e vinham saber se iamos atrás, como lhes elles disse-

ram, para os seguirem se assim não fosse ; mas tanto

que nos viram, dissimulando seu propósito nos mos-
traram o passo do brejo, e encaminharam para um
mato onde dormimos aquella noite, e resgatámos um
pouco de nachani.

Ao outro dia tornámos a caminhar, prolongando
pela povoação destes cafres, para sabermos novas dos
nossos que faltavam, as quaes negavam, dizendo

que os não viram ; mas a verdade foi, que se as es-

pias não toparam tão cedo comnosco, elles lhes não
escaparam

;
porque alem da gente ser muita, segundo
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•despois fomos informados, vivem alli naquelle lugar

como alevantados, sem reconhecerem rei nem supe-

perior, senão o que elles entre si ordenam, susten-

tando-se de roubos que pela terra fazem a outros que
menos podem, e bem se enxergava nelles seo officio,

pela ventagem que levavam a todos os daquella co-

marca na abastança das armas, manilhas, e outras

jóias suas, e pelo desavergonhamento com que come-
çaram a lançar mão do ferro a alguns dos nossos:

afora isto quizeram ter comnosco outras soberbas tão

desarrezoadas, que estivemos perto de ter com elles

uma teza e duvidosa contenda; mas despedindo nos

d'alli com a mais honra que pudemos, indirei-

tando com a praia quanto o caminho dava lu-

gar, chegámos a ella, pela qual caminhámos até a tar-

de : e como Íamos necessitados de agoa, foi forçado

metermo nos outra vez pela terra dentro a busca-la ;

e topando neste caminho três povoações, os cafres

delias nos mostraram uma alagoa a cuja borda fomos
dormir aquella noite.

Tanto que amanheceo, tornámos a caminhar com
propósito de atravessar logo ao mar, entre o qual e

nós não havia mais que uns outeiros de área, e mui-

to mato, que vão correndo ao longo d'elle ; e vendo-
nos os cafres postos em caminho, ajuntando se toda

aquella comarca, e fazendo um grande esquadrão, e

a seu uso bem armado, foram ter onde estávamos, e

indo quietamente fallando comnosco, começaram de
furtar algumas cousas aos que achavam descuidados:

e o que isto fazia, recolhia-se aos outros, e como que
não tivera feito mal algum tornava a ir praticando

muito seguro ; e entendendo nós seu máo propósito,

e receando sua multidão, levávamos mais desejos de
chegar á praia, porque alli, se houvéssemos de pelei-

jar, pondo as costas no mar, não podíamos ser cer-
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cados, e com esta determinação quizeramos logo atra-

vessar a ella : mas tanto que os cafres isto entende-

ram, puzeram-se diante com as azagayas postas em
tiro, dizendo-nos que não fossemos senão por onde
nos elies guiassem : nós, assim porque o caminho que
topávamos era por um cabeço muito fragoso, como
por ver se nos podiamos safar delles sem peleija por

irmos todos muito fracos, e entre nós não haver já

mais de quinze ou vinte lanças, e cinco ou seis espa-

das, que todas as mais armas eram resgatadas á fal-

ta d'outro ferro, não porfiámos muito na passagem,

e tornámos a caminhar por onde elles queriam ; os

quaes tanto que isto viram, julgando por medo, le-

vantaram uma grande grita, como quem fazia escar-

neo de nossa cobardia, e d'alli por deante cheios de
confiança, começando desembaraçadamente a ir re-

partindo entre si as armas e despojo que de nós es-

peravam, e entendendo o lingoa todas estas suas pra-

ticas nos avizou do que passava, dizendo como deter-

minavam de peleijar comnosco tanto que se ajuntas-

sem com outros que adiante os estavam esperando

para os ajudar
;
pelo que vendo nós se nos não escu-

zava a briga, e quanto melhor nos convinha faze la em
quanto fossem menos, e ainda com estes na praia (pe-

lo favor do sitio, que já disse) indireitámos com um
cabeço, por onde (ainda que fragoso) nos ficava o

caminho mais curto : e vendo elles nossa determina-

ção, começaram como da outra vez a por-se-nos

diante com suas armas prestes, dizendo que fossemos

por onde elles iam ; e como nós estivéssemos postos

em não lhes fazer a vontade, apercebendo-nos para o

que esperávamos, ordenou o capitão, dos que tinha-

mos armas, uns para a trazeira, e outros para a dian-

teira, e a gente sem ellas no meio ; e mandou ao que
trazia a espingarda, que a disparasse, e tornasse a
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carregar de novo, receando que assim não tomasse

fogo, por haver já dias que vmha carregada, e mo-
lhada das chuvas passadas ; e começando o que a le-

vava de se fazer prestes com ferir fogo, os que delles

estavam do mato fora, começaram tan<bem com gran-

de espanto de avizar aos de dentro que se vigiassem,

porque já tinhamos lume, e não sabiam donde o hou-

véramos ; e isto os meteo a todos em tanto espanto,

pasmo, e sobresalto, que logo enxergámos nelles mui-

ta parte da fraqueza que despois mostraram ; mas tu-

do foi nada, para quando ouviram o estt uro da espin-

garda
;
porque então, como se saltaram os diabos com

elles, assim se espalharam e fogiram de modo, que
em um momento desapareceram todos, nem sei por

onde se sum.irnm em tão pouco espaço, sendo tantos
;

e vendo nós o medo que haviam da espingarda, fize

mos d'alli por diante mais conta delia para tjí ssa de-

fensão.

Desembaraçada desta maneira a passagem, sobimos
pela ladeira que já disse, até chegarmc s ao alto do
cabeço, onde estava uma povoação, da qual todos os

que poderam, eram fogidos j e somente ficaram qua-

tro ou cinco velhos, e tão velhos, que se não atreve-

ram a seguir os outros, com quanto esperavam de nós

o pago do que tinham merecido; mas posto que Ía-

mos escandalizados, com dó de suas velhices nenhum
mal lhes quizemos fazer; antes deixando os em paz,

seguimos no&so caminho até chegar á praia, na qual
achánr.os levantada uma tempestade e tornienta de
vento tão terrível, que este dia a(.s que d'ali escapá-

mos, nos será sempre lembrado, por ser um dos mais
trabalhosos que em todo o camir ho tivemos: porque
como toda aquella costa seja de área solta, andava
tanta movida com a força do vento, que da grande
carraça que fazia, nos não enxergávamos uns aos ou-
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tros : e assim se levantavam subitamente grandes ou-
teiros delia ; e em parte onde tudo estava raso, havia
muito pouco espaço, que em quanto descançámos obra
de um quarto de hora, quasi houvéramos de ficar cu-

bertos ; pelo que receando que nos acontecesse como
a Lambisses, deixámos o repouso de que iamos tão

necessitados, e tornámos a caminhar, indo vento á
popa, e se se pôde dizer, quasi voando : e veio a con-

tinuação desta área com a fúria do vento a discipli-

nar-nos de sorte as pernas e lugares que levávamos
descubertos, que tudo ia lavado em sangue; mas por
aquella costa ser toda escalvada, sem arvores nem
abrigo a que nos recolhêssemos, foi forçado aturar es-

te trabalho mais espaço do q^e nossas disposições po-

diam soportar; e indo desta maneira, topámos com
outros companheiros que se apartaram de nós no pas-

so do brejo, que atrás contei, e com quanto levámos
em vontade não p .rar senão em algum mato, a cujo

abrigo nos valêssemos, por não haver já quem pudes-

se dar um passo mais avante, e ir de nós correndo o
sangue em fio ; tomámos por remédio umas moitas,

que ao pé de um comaro estavam, onde passámos
aquella noite com tanta sobegidão de dores e frialda-

des nas chagas que levávamos, como falta de todos

os outros remédios, que nos tão necessários eram.

Ao outro dia em amanhecendo cessou aquella tem
pestade, e nós tanto que a claridade deo lugar

tornámos a continuar nossa jornada, e neste dia to-

pámos ao longo do mar um pedaço de nao, queaffir-

máram todos os que disso entendiam ser do galeão

S. João, de alcunha o Biscainho, em que vinha Lopo
de Sousa, e desapareceo também no anno de 55^ que
da índia partio para este reino: e despois que sobre

elle estivemos um pedaço descançando, avivando a

mágoa de nossos males com ver cousa desta terra,
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levantando nos fomos dormir aquella noite á boca do
Rio dos Medos do Ouro, que está em altura de 2/
gráos e dous terços; o qual é um dos maiores de to-

da aquella costa
;

porque recolhe em si a agoa de

quatro rios muito grandes, que de muito pelo sertão

dentro se ajuntam em uma bahia que elle faz, obra

de meia legoa de praia, a qual terá a lugares mais de

duas legoas de largo e perto de vinte de comprido, fi*

cando entre o comprimento delia e a costa uns ou-

teiros de área que a dividem do mar, e afora estes

rios se ajuntam nesta bahia as agoas de tantos bre-

jos e regatos, que despois de feita toda em um corpo,

entra nelle com tanta fúria, que mais de duas legoas

se enxerga a corrente da agoa doce ir cortando por

cima da salgada; pelo que vendo nós quão perdido

trabalho era o que se tomasse em buscar váo a tanta

altura, começámos de rodear ao longo do rio até que
chegámos ao primeiro braço delle, e por onde nos

pareceo menor a corrente ordenámos jangadas, que

nos foram assas trabalhosas de fazer, pelo muito es-

paço que havia d'alli donde trouxemos a madeira

para ellas ; e em quanto o dia deo lugar não cessou

a gente de passar : mas quando veio sobre a tarde

foram tantos os cavallos marinhos que atravessavam

o rio, que com receio de nos fazerem algum danno,

os que estávamos de uma e outra parte nos agaza-

Ihámos o melhor que pudemos, deixando a passagem

para outro dia.

Esta noite porque fazia luar, foram três marinhei-

ros correr a praia com esperança da tormenta passada,

e acharam na boca do rio um tubarão lançado á cos-

ta, o qual repartiram entre si, e cada dous dedos de

posta nos venderam por quinze e vinte cruzados : e

a falta doutros mantimentos fazia tanta sobegidão de

compradores, que despois do corpo ser todo levado
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a este preço, não faltava quem desse pela ametade
da cabeça vinte mil réis; de modo que bem se pudera
comprar nesta terra muito arresoada quinta com a
que aquelle peixe rendeo.

Ao outro dia tornámos ás jangadas, e em acabar-

mos de passar nos detivemos até a noite
;
pelo que

dormimos logo da banda d'alem entre uns caniçáos

e lamarão que foi o melhor lugar que pudemos des-

cobrir ; e tornando tanto que amanheceo a nosso ca-

minho, andámos até hora de véspera que chegámos
ao outro braço do rio, ao qual, posto que era largo,

achámos váo ; e vendo como ao perto da bahia tudo
estava paulado e cheio de agoa, arredando-nos delia,

e andando rodeando le umas partes para as outras,

topámos uma certa trilhada, e suppondo que havia

de ir ter a povoado, camiuhámos por ella até a tar-

de, que houvemos vista de duas ou três povoações,

nas quaes resgatámos três cabras : e desembaraçan-
do-nos da gente delias, que juntamente com a d'ou-

tras cometlia peleijar comnosco, fomos aquella noite

dormir junto d'outras povoações, cujos moradores,

por não serem tantos, que se atravessem a acomet-
ter-nos descubertamente, se iam ao outro dia cami-

nhando juntamente comnosco, e esperando em nós al-

guma desordem, onde descobrissem suas tenções ; e

como neste comenos chegássemos a um rio, cujo váo
nos chegava aos pescoços, vendo elles que pelo res-

guardo com que passav^amos não podiam fazer em nós

preza, arremeteram a quatro ou cinco escravos que
ainda ficavam da sua parte, e os despiram sem lhes

podermos valer, por estarem os mais já da outra ban-

da, e os que ainda ficavam no rio terem tanto que fa-

zer com a vaza em que estavam atolados, que não fo-

ram poderosos de lhes obedecer.

Desembaraçados deste rio, caminhámos até a tarde,
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;m que topámos outra povoação, onde os cafres nos

lostraram uma certa parte por onde diziam que acha-

íamos váo á bahia, e poderiamos atravessar a praia

íomo desejávamos ; e estando nós para abalar (não

r confiança que tivéssemos em suas palavras) mas
la necessidade que nos constrangia, chegou um mo-

jo guzarate bem conhecido na índia por alguns da
:ompanhia, e nos avizou que não fossemos por onde
los encaminhavam, que era tudo vaza, e determina-

ram matar-nos tanto que fossemos atolados nella, mas
[ue elle se queria ir comnosco e mostrar nos por on-

~de Manoel de Sousa passou ; e havendo-se este por

mais seguro conselho, o seguimos dous dias sempre ao

longo da bahia ; no fim dos quaes topámos outro rio,

e como todos fossemos alvoroçados, cuidando chegar

ao mar, segundo as esperanças que o guia nos dava,

em achando este embaraço houve alguns tanto contra

elle, dizendo que havia mister enf( rcado, pois acinte

nos trazia por aili a morrer ; do que havendo o moço
mrdo, se tornou para os cafres sem nossa licença, e

despois que o achámos menos, vendo que não havia

quem nos guiasse por outra parte, apal[)ámos o rio a

ver se poderiamos escusar fazer jangadas, por não ha-

ver madeira para ellas senão d'alli a grande espaço
;

mas despois que vimos serem necessárias, fizemos duas

em que ainda aqueJla tarde pasoou boa parte da gen-

te.

Ao outro dia, tanto que todos fomos da banda
d'além, tornámos a rodear á bahia, e como toda a ter-

ra por alH seja despovoada e em extremo estéril de

arvores e hervas : e nos logares que atrás deixámos
não resgatáramos cousa alguma, cresceo tanto a ne-

cessidade entre nós, que nos constrangeo a comer os

sapatos e embraçamentos das rodelas que levávamos:
e o que alcançava achar algum osso de alimária, que



108 Bibliotheca de Clássicos Portuguezes

já de velho estava tão branco como a neve, o comiam
feito em carvão, como se fora um abastado banquete;
com a qual esterilidade veio a gente a enfraquecer de
modo, que d*alli por diante começou a ficar sem or-

dem pelos pés das moitas, cahindo pelo caminho a ca-

da passo ; e andavam todos tão sem sentido, e trans-

portados com esta mingoa, que nem os que ficavam
sentiam que haviam de morrer d'alli a poucas horas
naquelle desamparo; nem os que iam por diante, es-

perandq a cada momento ver o mesmo em si, leva-

vam já mágoa de cousa tanto para a ter ; e assim pas-

savam uns pelos outros sem nelles se enxergar signal

algum de sentimento, como que todos foram alimárias

irracioaaes que por alli andavam pascendo; trazendo

somente o intento e olhos pasmados pelo campo a ver

se poderiam descobrir herva, osso, ou bicho (a que
não valia ser peçonhento) de que pudessem lançar

mão ; e em apparecendo qualquer destas cousas cor-

riam logo todos a quem mais podia para a tomar pri-

meiro ; e muitas vezes chegavam a ter paixão paren-

tes com parentes, amigos com amigos, sobre um ga-

fanhoto, bisouro, ou lagartixa ; tanta era a necessida-

de, e tanta a lastima, que fazia estimar cousas tão tor-

pes ; e caminhando com este trabalho três dias, no
fim delles chegámos a um outeiro, em que havia mui-

tas cebolas albanãs, as quaes não pode defender a

sospeita que tínhamos de serem peçonha que bastava

a matar, para que deixássemos de fazer delias a cea

;

e prouve a Nosso Senhor que por então nenhum mal
nos fizeram.

Alto, immenso, justo, e todo poderoso Deos, ver-

dadeiro esquadrinhador do coração humano ! Vós Se-

nhor, que de vosso sidéreo throno estais vendo na

terra a afflição e angustia com que o meo agora liti-

ga, por ser chegada a triste hora, em que para verda-
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deira continuação deste processo me é necessário es-

crever a intempestiva e lastimosa morte de António
Sobrinho de Mesquita meo irmão : e sabeis como por

sua causa sou posto em perpetua magoa, e qual já fui

com elle vivo, e qual sou tornado com elle morto.

Socorrei me Senhor em tempo tão necessário, e avi-

vai meos espiritos debilitados com a lembrança desta

dor, para que a força delia não afogue de todo as pa-

lavras, e eu possa continuar com a generalidade desta

historia, deixando o sentimento de meos próprios ma-
les para lamentado só de mim, no gráo em que foi

estimada a causa deile.

Assim que tornando ao caso, indo nós na paragem,
onde quebrei o fio a este meo começado trabalho,

veio meo irmãn a enfraquecer de maneira que não po-

dendo aturar com a companhia, havia cinco on seis

dias que elle e eu ficávamos atrás de todos, e chegá-
vamos os derradeiros aos lugares onde ás noites re-

pouzavamos ; e posto que o capitão esperava. por nós
muitas vezes, e por nosso respeito se agazalhava ás

tardes mais cedo do costumado, nem isto bastava
para podermos aturar com elle, antes como esta fra-

queza com a mingoa fosse cada vez em mais cresci-

mento, nós também iamos crescendo na tardança

;

pelo que vendo o capitão que em começando na ma-
nhã seguinte de caminhar, ficávamos atrás um gran-

de espaço, aguardou que chegássemos a elle ; e então

nos disse que bem viamos a desaventura a que nos-

sos peccados nos traziam, e que todos aquelles ho-

mens se queixavam delle ir esperando por nós, dizen-

do que em quanto lhes durava o alento deviam tra-

balhar por sahir daquelia má terra, e que por pouco
tempo que se gastasse naquellas detenças, segundo já

todos andavam, se acabariam alli de consumir
;
por

tanto nos determinássemos no que havíamos de fazer,
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que se podíamos, não ficássemos atrás ; e se também
as forças de António Sobrinho não abrangiam, e eu

estava posto em ficar com elle, assim lho dissesse,

porque não gastasse mais o tempo em cousas com que
a nós não podia remediar, e aos outros punha em ma-
nifesta perdição : e que sabia Deos com quanta dôr
aquillo dizia, mas que pelo cargo que trazia daquella

gente, lhe era assim necessário.

E como António Sobrinho a isto dissesse que mai-

tos dias havia que elle ficara, se eu não fora, mas que

já então se não atrevia a dar um só passo mais avan-

te ; respondi eu ao capitão que bem via ter elle mui-
ta razão no que dizia, e pois Nosso Senhor era fervi-

do, que de pais, filhos, e familia, que naquella nao
vínhamos, nenhum escapasse, vendo uns as desestra-

das mortes dos outros, eu lhe dava muitas graças, e

tomava em penitencia de meos peccados, e estava de-

terminado a ficar com meu irmão, e ser-lhe compa-
nheiro na morte, como fora na vida ; e pois estava

certo sua fraqueza ser cada vez maior, por proceder

de fome, a que elles não podiam dar remédio, lhes

rogava a todos não fizessem mais detença ; e se prou-

vesse a Nosso Senhor lembrar-se delles e leva-los a

terra de christãos, esta só cousa lhes pedia, que não
dissessem como acabáramos, mas que nos afogáramos
ao desembarcar da nao, por não lastimar mais a uma
triste e desconsolada mãi, que trespassada com taes

mortes de marido e filhos, nos neste reino ficava.

Tanto que isto foi ouvido por António Sobrinho,

agastan(io-se sobejamente, me disse que em tal cousa
não fallasse, nem elle a havia de consentir : mas que
me requeria da parte de Deos, de S. Pedro e S. Pau-

lo, que me fosse, e o deixasse ; e da parte dos mes-
mos requereo ao capitão e a todos os mais que me
não consentissem ficar ; dizendo, (jue se elle sentira
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Sm si alguma esperança de vida, nenhuma cousa o
ludera tanto consolar como a minha companhia ; mas
ue ao prezente estava em termos que tudo o que ao

ídór de si via era morte, e sig"naes d'ella
;
por tanto

\\^ nào curasse mais delle, nem elle queria mais de
lim senão que o encomendasse a Nosso Senhor, a

[uem me elle também encomendava ; e me pedia que seo

illecimento fosse de mim recebido por tamanha mer-
:ê da mâo Divina, como elle o tomava ; e que assim

lesmo, Deos sabia que se lhe alguma dor ficava, era

;m cuidar quanta parte o sentimento de sua morte
:ria para me fazer mais cedo vir a outro tanto. E
jom quanto o capitão e outras pessoas com muitas

'razões trabalhasse de me persuadir que não ficasse,

queixando-me eu no quão mal julgado era delles, pois

cuidavam que bastariam suas porfias em me tirar de
meo dever, persisti na minha tenção. Pelo que elles,

não com pequenas mostras de sentimento, se despe-

diram de nós, e tornaram a caminhar, ficando somen-
te comigo um moço, que deste reino levara, e um es-

cravo, os quaes me não quizeram deixar, posto que
muitas vezes lho roguei ; e vendo eu como sua com-
panhia não servia de mais que de me magoar na vi-

da, e desenquietar na morte, foi-me necessário pagar-

Ihe sua boa tenção com tão má obra, como tomar
uma lança que levava, e ás trochadas os fazer apar-

tar de mim ; dos quaes quiz aqui fazer esta lembrança,
porque sua fé mo mereceo.

Ficando assim sós meo irmão e eu, despois que el-

le descançou, lhe roguei se levantasse, e em quanto
era dia, e lhe Nosso Senhor dava vida se esforçasse a

andar por diante o mais que pudesse, porque praze-

ria Elle deparar-nos alguma povoação onde achásse-

mos remédio : e quando não, melhor seria acabar em
poder de homens, que de alimárias, que naquella ter-
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ra deviam ser muitas, segundo o infinito e diverso

género de pegadas com que toda estava cuberta ; com
a qual amoestação se elle afrontou tanto, que p( r um
grande espaço me não quiz responder ; mas despois

vendo que eu não cessava de o importunar, rompen-
do aquelle silencio disse, que elle me rogava não fi-

casse alli, e o deixasse por respeito de minha vida^

como de sua morte ; e pois o eu não quizera fazer,

soubesse que aquelle que alli estava, não era já meo
irmão, nem eu por tal o nomeasse, mas um corpo
mortv-^, e uma pouca de terra, como veria mui cedo;
e pois assim havia de ser, me pedia, esse pouco espa-

ço de vida que lhe ficava, lho não gastasse em bus-

car remédios delia, que os já não havia mister, mas o
deixasse encomendar-se a Nosso Senhor e abraçar-se

com a sua Sagrada Paixão, para que lhe valesse

naquella hora, e que a isto o ajudasse eu
;
porque

aquella era a cousa de que somente tinha necessida-

de, e a derradeira que me havia de pedir. E como
nestas e em outras tão tristes e saudosas praticas gas-

tássemos algum espaço, commovido elle emfim por
minha lastima, se esforçou a levantar se e tornar ao
caminho, pelo qual não teve andado muito, quando
se tornou a deitar ; e assim ás vezes andando, e ás

vezes cahindo, pouco e pouco iamos seguindo os da
outra companhia ; os quaes despois que se aparta-

ram andaram até horas de vésperas, que toparam
um brejo, que lhes atravessava o caminho, pelo meio
do qual corria um rio ; e estando em duvida do que
no passo delle fariam, appareceram da outra banda
certos cafres, a que rogaram lhes mostrassem por on-

de passariam : os quaes lhes responderam que não
podiam então, mas que ao outro dia o fariam

;
pelo

que vendo os nossos como lhes era necessário espe-

rar guia, recolheram-se a um mato, que ahi perto es-
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tava, gastando todo o resto daquelle dia em buscar

algum modo de mantimento ; e porque a jornada que
fizeram, com o embaraço do rio foi pequena, indo

meo irmão e eu com nossas detenças pela sua trilha,

sendo já bem fechada a noite, houvemos vista dos fo-

gos que faziam, e nos tornámos a ajuntnr com elles,

achando-os mais contentes do que estiveram as ou-

tras noites passadas ; e assim pela esperança de ao
outro dia chegarem a povoado, como por toparem
aquella tarde na borda do brejo uns golfos destes

que nascem nas alagoas, a quem a necessidade acre-

ditou por uma excellente iguaria, posto que meo ir-

mão e eu não houvemos delles quinhão, por chegar-

mos tarde, m.as fizemos a cea de umas alparcas que
levava calçadas, a quem também a nossa não menor
lingoa fez que não menos g"ostosas as achássemos.

Ao outro dia pela manhã appareceram da outra

banda do rio os cafres porque esperávamos, os quaes,

segundo despois succedeo, parece que toda aquella

irde gastaram em se ajuntar, e tanto que chegaram
^defronte de nós m.ostráram uma certa parte por on-

de disseram que tínhamos passagem; mas foi tanta a

lama que achámos em atravessar do lugar onde dor-

míramos ao rio, que ajuntando isto com alguns signaes

de máo propósito que nelles vimos, receávamos en-

trar na agoa : e sentindo elles nossa desconfiança, fi-

zeram a cousa leve, dizendo que não houvéssemos
medo, porque já por alli foram outros homens da nos-

sa terra; de modo que assim por suas exhortações,

como pela necessidade que tínhamos da outra banda,

começámos a passar o rio, porém quasi juntos em
um tropel, para que em qualquer parte que nos aco-

metessem lhes pudéssemos resistir ; e não tivemos

dados muitos passos, quando todos ficámos atolados

na vaza até a cintura, não havendo mais de dous

FL. 8 VOL. I



114 Bihlíotheca de Clássicos Portuauezes

palmos de agoa sobre ella ; de modo que tudo junto

nos íi :a\/a checjando aos hombros ; em o qual traba-

lho cala um começou de mostrar o extremo a que
suas f rças abrangiam, e era a vaza tão alta e visco-

sa, que estávamos ás vezes por muito espaço prezos

em u n lugar trabalhando sempre por nos arrancar,

sem poder dar um passo avante : e quando já alcan-

çávamos tirar uma perna, e estribar nella para a ou-

tra, tornávamos a soterra-la, de sorte que nenhuma
delias podia n despois sahir fora; e como nossas dis-

posições já nã ) fossem para tanto trabalho, houve
alguns que desconfiando de poderem d'alli sahir, can-

çados e descorçoados já de todo, determinavam dei-

xar se ficar assim pregados naquelle atoleiro ; e sem
duvida o fizer im, acabando em um tão novo e cruel

género de m >rte, senão foram outros que amando os

neste extreno os esforçaram por tantas vezes, que os

fizeram passar á outra banda.

Nesta pas agem falleceo António Sobrinho meo
irmão, que como nella houvesse o trabalho que tenho

contado, e sua disposição fosse já tão chegada ao

cabo, arrancando-o eu daquelle atoleiro, quando elle

não podia, como trabalho e agonia que só Deos sabe,

chegámos á corrente do rio, que ia ao longo da riba

da outra banda, na qual a lama era pouca, mas a

agoa tanta, que nos cobria de modo, que os que por

alli passavan davam cinco ou seis passos de entu-

^iada, sem tocar tom os pés no chão, até aíTcrrarem

terra da outra parte. E como nós pela detença de sua

fraqueza fossemos os derradeiros que ficássemos no

rio, e não soubéssemos nadar, tanto que alli chegá-

mos, passei eu á outra banda pondo me o mais che-

gado ao alto que pu ie, para o ajudar, quando a mim
chegasse; mas sua fraqueza foi tal, que ao tempo
que se lançou, lhe levantou a agoa os pés, e o levou
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travessado pelo rio abaixo ; e com quanto trabalhei,

é que o afferrei por um braço, mas não mereci a
osso Senhor pode-lo indireitar sobre a agoa, sem
e primeiro lhe desse o espirito ; e porque passando
uma vez o rio com os primeiros para ajudar a de-

fender a passagem, se fosse necessário, e quando não,

despojar-me das armas, pois com ellas era impossivel

dar-lhe ajuda ; e emquanto eu tornei por elle, e pas-

sámos o que está dito, os outros companheiros com
receio dos cafres, se afastaram um pedaço donde os eu
deixara, por ser alli tudo lamarão, e não tendo quem

ikfne ajudasse em tão lastimoso acontecimento, senão
B^m fraco gurumete que alli ficava cançado, o tirei ao
^Hnxuto, e cobri com umas poucas de cannas, que foi

^B mais pio officio que segundo minha fraqueza e dor
BPnaquella hora lhe pude fazer ; e isto acabado, porque

havia algum tempo que o capitão me estava chaman-
do para peleijarmos com os cafres que lhe tinham to-

mado o caminho ; vendo eu não haver alli mais que
fazer, por o tempo não ser de lagrimas, nem que o
fora se poderem achar bastantes a tanta mágoa, des-

pedindo-me para sempre daquelle corpo que de mim
nesta vida fora tão querido, e então na falta de espi-

rito o mais penetrante e desestrado golpe de desaven-
tura mo arrebatava dos olhos, e fazia deixar naquelles

desertos, me parti. O como, não direi
;
porque além

de estar entendido, confesso que se proseguir mais a
lembrança de tão triste passo, nenhuma cousa bastará

a me dar soffrimento, para que em lugar de escrever
historia geral abreviada, deixe de mudar a penna em
elegia mui prolixa.

Assim que, chegando eu aos outros companheiros,
achei -os prestes para peleijarem, e confusos se o fa-

riam pela multidão dos cafres que lhe tinham tomado
o caminho, e estavam entre si em grandes alterca-
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ções, se nos accometteriam ou não ; mas por derra-

deiro, podendo mais com elles o medo da espingarda,

que suas próprias vontades, concluíram em dissimu-

larem por então, e ensinar-nos o caminho de três ou

quatro povoações que alli perto tinham, onde deter-

minavam fazer maior corpo de gente, e tornar a seu

propósito ; e posto que logo o lingoa nos avizou do

que passava, pela falta de mantimentos em que está-

vamos dissimulámos também, até vermos se podería-

mos haver delles algum, e agazalhando-nos onde elles

quizeram, nos trouxeram a vender alguns taçalhos de
bufanos, e outras caças, de que toda aquella terra é

bem abastada.

Estes cafres nos deram novas, como os quatro ho-

mens que mandáramos diante com recado a Louren-

ço Marques eram mortos, e os mataram d*alli perto,

porque eiles constrangidos da fome tomaram um cafre

que toparam ao longo do mar, e metendo-se com elle

em um mato o espostejaram e assaram para fornece-

rem os alforges : mas como os vizinhos deste o achas-

sem menos, e a terra seja toda de área, vieram pela

trilla a dar com o negocio; e então levando os nos-

sos á praia, e não se havendo por bom o que delles

não tomava vingança, fizeram nos coitados uma crua

carniça ria.

Ao outro dia partindo d'alli fomos prolongando por

outras povoações, os cafres das quaes iam ao longo

de nós incorporando se com os das onde dormíramos
;

e como seu propósito fosse o que já disse, despois

que se viram muitos quizeram começar de o pôr em
obra, pelo que um delles arremeteo a outro nosso,

que algum tanto ia descuidado, e arrancando-lhe a

espada da cinta fugio com ella; e vendo que por

este seo primeiro desavergonhamento passávamos, com
não fazer mais que amoesta-los que se fossem, co-
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rou outro ouzadia de querer tomar o machado ao
~que o levava ; mas como elle já fosse alerta, não lho

pode tirar das màos, antes carregando nós todos so-

bre elle, e sobre os que acodiram a quere lo defen-

der, tivemos um. pedaço de briga bem suada, na qual

o ladrão foi derrubado aos botes das lanças ; mas vi-

nham nossas disposições tanto para aquelle officio,

que com quanto esteve um bom pedaço deitado, e lhe

deram perto de vinte lançadas, de nenhuma ficou fe-

rido, não trazendo mais armas defensivas, que a pelle

com que nascera, e assim se tornou a ir, levando so-

mente uma mão cortada de um golpe de espada que
o capitão lhe deo ; e posto que seos companheiros
trabalharam quanto nelles foi possivel por o vinga-

rem, vendo emfim como nos não podiam romper, e

quão trabalhosamente escapava o que se mais afouta-

va, poucos e poucos se começaram de ir recolhendo,

até que nos vieram a largar de todo.

Desembaraçados desta gente, tornámos a seguir nos-

sa jornada por uma charneca abaixo, na qual vimos
andar grande banho de bufanos mecenos, zeveras e

cavallos; os quaes aqui somente em todo este cami-

nho topámos ; e passando d'alli chegámos a um bre-

jo, pelo meio do qual corria um rio, que por nenhu-
ma parte se podia vadear senão por certa vereda de
elefantes que o atravessava de uma parte r. outra; e

este receávamos nós em extremo, assim por nella ser

ainda a agoa alta, como pelos muitos cavallos mari-

nhos de que toda estava cuberta, e vendo-nos se ajun-

tavam em grandes bandos, e levantando meios corpos
sobre a agoa arremetiam para onde estávamos com
tanta fúria e rinchos, que nenhum ouzava de ser o
primeiro que comettesse a passagem ; mas por derra-

deiro, vendo que não tínhamos outro remédio, indo
batendo diante com as lanças, e dando grandes apu-
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padas, por os sentirmos com isto algum tanto ame-
drontados, píissámos á outra banda. E querendo d^allt

atravessar ao mar, achámos que toda a longura do
brejo, que será meia legoa, era cheia de umas arvores

em extremo altas, e mal assombradas, por entre as

quaes o sol em nenhum tempo tem entrada a vizitar

a agoa que por baixo está encharcada, e daqui proce-

de ser ella tão fria e de máo cheiro, que ajuntando

isto com sua altura e o lamarão que tem, fazem a pas-

sagem em tal maneira difíicultosa, que com quanto

este dia e outros seis que ao longo delle caminhámos
comettemos por muitas vezes passar á outra banda, e

nunca o pudemos fazer.

E como em todo aquelle tempo que prolongáva-

mos esta infernal alagoa, não achássemos brejos, raí-

zes, hervas, frutas, nem outro algum modo de man-
timento com que nos sustentássemos veio a necessi-

dade a ser tanta, que nos forçava a comer umas fa-

vas, que foi a maior e mais arrebatada peçonha de
quantas neste caminho comemos

;
porque em acabando

de as engulir davam com quem tal fazia no chão com
todos os accidentes mortaes : de modo que se lhe lo-

go não acodiam com pedra Bazar, não podiam mais

dar passo avante, e ficavam fazendo torceduras e gei-

tos com a dor e afrontamentos que pareciam ende-

moninhados ; de maneira queuns por padecerem tan-

to com esta comida, e outros que por verem a estes

não usavam delia, nem achavam outra couza, viemos

todos a enfraquecer de sorte, que em cada um daquel-

les dias nos iam ficando muitos homens com tanta

mingoa e desamparo, que se se pôde dizer a tigres e a

ussos moveriam a piedade ; e posto que nós nesta

parte iamos de peior condição que elles, porque o

particular receio que cada um de si mesmo levava,

trazia a todos tão fora de sentido, que se lhe algum
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ficava, o occupava somente em se ir queixando de
sua má fortuna e peccados que a tanta desaventurao

trouxeram : e certo que qualquer pessoa que de ci-

ma daqueiles montes nos estivera olhando, posto que
bárbaro e criado nas concavidades daquellas deshabi-

tadas serras f(íra, vendo-nos ir assim nus, descalços,

carregados, e estrangeiros, perdidos, e necessitados,

pascendo as hervas cruas, de que ainda nào éramos
abastados, pelos valles e outeiros daqueiles desertos,

alcançara sermos homens que gravemente tinhamos

errado contra Deos, porque a nossos delictos serem
daqui para baixo, sua costumada clemência nào con-

sentira tão áspero castigo em corpos tão miseráveis.

E como esta afflicçào fosse em crescimento cada dia,

vendo rós como quanto iamos descobrindo era cheio

deste brejo ; e com mui certas mostras de chegarmos
primjciro ao cabo das vodas, que delle ; desconfiando

poder d*alli sahir por deligencia humana, determiná-

mos recorrer á Divina
;
pelo que, pondo-nos todos de

joelhos em oração, pedindo a Nossa Senhf ra pela sua

Santa Conceição, nos alcançasse de sco Glorioso Fi-

lho outro novo milagre semelhante ao que fizera com
os filhos de Israel na sahida do Egypto, e passagem
do Mar Roxo, mostrando-nos caminho por onde d'al-

li Sc;l}issemos e achássemos algum modo de manti-

mento com que reformássemos nossos já quasi per-

didos espirites, e não perecêssemos em tal mingoa.

E como seo officio seja rogar sempre por peccado-

res, prouve a EUa, que naquelle mesmo dia accome-
tesscmos o brejo por parte, que parecia impossível

passa-lo ; e por alli com sua guia (que sem ella não
pudéramos) achámos maneira com que atravessásse-

mos á outra banda. Pelo que vendo tão evidente mi-

lagre, nos puzemos outra vez em oração, dando (nào

com olhos enxutos) graças a Nosso Senhor por tama-
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nha mercê ; e afora os votos particulares, promette-

mos, em nome de todos, uma romaria a Nossa Se-

nhora de Guadalupe com uma missa ofílciada solem-

nemente, e outra tal na primeira casa da Virgem a

que fossemos ter; porque vendo o que ella Ma ire de
Deos por nós fizera naquelle dia, d'alli por diante co-

meçamos, mediante sua ajuda, de cobrar alguma es-

perança de salvação, e confiar mais no remédio de
nossos desconfiados trabalhos ; e neste mesmo dia,

para que claramente conhecêssemos de cuja mão tal

obra sahira, e nos não faltasse o Maná do Deserto,

achámos muitos cocos de palmeiras bravas, e aquella

noite fomos dormir junto de uma alagoa que estava

perto do mar, onde achámos certas frutas, quasi co-

mo peras, de muito arrezoado sabor, e vieram cafres

ter comnosco.
Passando alli aquella noite com muito mais repou-

zo que as passadas, ao dia, que era do Bemaventurado
S. João Bautista, tornaram os cafres com um pouco
de milho que lhes resgatámos; e isto acabado, como
nossos dezejos não descançassem senão quando nos

viamos na praia, determinámos ir dormir a ella ; e

porque havia ainda outro brejo neste caminha, rogá-

mos aos cafres nos mostrassem o passo delle : os quaes

como a este tempo para o fim da malicia que tinham

ordenado estivessem muitos juntos, e esperassem ain-

da por mais, detinham nos com palavras ; mas des-

pois que viram que lhe dávamos pressa, começaram
dissimuladamente a baralhar-se comnosco, com pro-

pósito de nos tomir ás mãos: e sem duvida o pude-

ram facilmente fazer, segundo suas forças, e nossas

fraquezas, se nos o lingoa não avizára do qne lhes

ouvira; pelo que não consentimos chegarem a nós;

e vendo elles como eram entendidos, e que por ma-
nha não podiam acabar o que queriam, começaram
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*alli por diante a mostrar suas tenções mais descu-

ertamente, e fallar soberbos, cuidando que por esta

ia nos abrandariam mais azinha a lhe fazermos as

vontades ; assim que vendo nós quão certa estava

com elles a contenda, começámos de nos fazer pres-

tes : e ordenados todos em um corpo, levando aos

desarmados no meio nos puzemos em caminho, sem
esperar por elles : os quaes tanto que nos viram des-

ta maneira disseram que nos queriam guiar; e assim

juntos andámos até chegar ao cume de um cabeço
donde se descobria o mar; e querendo elles que to-

mássemos por um carreiro que ia ter ao brejo que
já disse, onde despois de atolados determinavam pe-

leijar comnosco; e nós fossemos enfadados de seme-
lhantes passos e entendêssemos seo propósito, não qui-

nemos mudar o nosso, que era tomar por onde viamos
o caminho mais desembaraçado ; e conhecendo elles

nossa tenção, aparelharam se para peleijar, pondo-se
uns pelas veredas a que lhes pareceo que nos acolhe-

ríamos, e outros cercando-nos ao redor, e tanto que
estiveram repartidos e apercebidos, começaram de es-

caramuçar uns com os outros a modo de homens
que se ensaiavam ; e isto feito, com grandes gritos

e apupadas arremeteram a nós, atirando tantas aza-

gaias, que todo o ar era cuberto de uma nuvem dei-

las, sem parecer que mingoavam mais uma hora que
outra ; e deste primeiro Ímpeto nos feriram o capitão

e outro homem de duas grandes feridas : mas como
a este tempo não fossemos descuidados nem (despois

de Deos) tivéssemos melhor remédio, que a esperança
pouca delle, determinámos em não ficar sem vingan-
ça, se houvéssemos de perder as vidas e que tanto

trabalho nos tinham custado. Começámos a resistir-

Ihe com algumas poucas de lanças e espadas que ain-

da entre nós havia, e com outros diversos géneros de
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armas, qne então a ira e necessidade facilnnente mi-

nistraram ; mas como fossemos poucos e desbarata-

dos da fraqueza, e elles muitos e rijos: vendo-nostãa
maltratados, não cessavam de nos apertar por todas

as partes, entrando comnosco á vontade a despedir

as azagaias, que elles já por costume atiram cem in-

crível força e destreza ; e quando iamos para os of-

fender, como nossas armas não eram de arremesso,,

arredavam-se com tanta ligeireza que lhes não podia-

mos fazer nojo ; e posto que nos detivemos com elles

mais de duas horas peleijando sempre rijamente, e

bandeando a victoria hora a uma parte, hora a cutra^

andávamos já tão cangados que nenhum remédio ti-

véramos se nos Nosso Senhor não ajudara com a es-

pingarda, porque não fazendo neste tempo o que a

levava, senão carregar, e disparar, metendo-lhe alem
do pelouro muita soma de monição, como na multi-

dão dos inimigos não houvesse que errar, cahiram lo-

go dous, e foram tantos os feridos, que escarmenta-

dos disto começaram a peleijar com menos fúria, até

que pouco e pouco nos vieram a largar de todo ; e
tanto que nos vimos desembaraçados delles, (dando
a Nosso Senhor as graças por tamanha vitoria) endi-

reitámos com o mar, e chegámos a elle, havendo qua-

torze dias que o deixáramos, e começáramos de ro-

dear aquelle rio, no fim dos quaes teriamos andada
passante de sessenta léguas, e não avantejariamos em
nosso caminho mais de cinco, que poderia haver des-

te lugar, onde chegámos, á boca do rio, donde par-

timos. Neste rodeio, entre mcrtos e cançados, nos fi-

cariam vinte pessoas.

Despois que estivemos um pedaço descançando
naquella área tão desejada, e fomos curados com uma
talhada de toucinho, que por dita se achou na com-
panhia, e não foi pequeno remédio, segundo carecia-
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mos de todos
;
por ser ainda cedo tornámos a cami-

nhar a ver se toparíamos alguma agoa, a cuja beira

repouzássemos ; mas como esta terra seja toda muito

falta delia, andámos até á tarde sem a podermos achar ;

e assim nos recolhemos á borda de um mato, passan-

do aquella noite bem atormentados da sede, pelo tra

balho que com os cafres leváramos ; e não foi esta

a primeira, nem a derradeira, porque despois que sa-

himos da Terra do Natal, centrámos na que se chama
dos Fumos, que é de 2ó gráos e dous terços para

baixo, por ser toda de área, muitas vezes caminháva-

mos seis e sete dias sem beber, que não foi dos me-

nores males que nesta jornada passámos.

Ao outro dia tornámos a caminhar, com propósito

de nos não afastar da praia senão com extrema ne-

cessidade ; mas como esta era tão continua entre nós,

principalmente por agoa, quasi todas as tardes nos

metiamos pela terra dentro a buscar algumas pegadas

de elefantes, onde ás vezes achávamos
;
(que estas são

as fontes cristalinas daquella comarca) ; e caminhando

com esta esterilidade cinco dias, no fim delles nos soc-

correo Nosso Senhor com um porco montez, que

achámos em umas moitas, que ao longo do mar esta-

vam ; o qual como se houvesse descuidado, primeiro

que se puzesse em fogida foi cercado, e morto ás pan-

cadas, e igualmente entre todos repartido.

Este dia á tarde, indo guinando pela terra dentro,

segundo costumávamos, passámos ao longo de três

ou quatro povoações grandes, em nenhuma das quaes

nos quizeram mostrar donde bebiam ; e sendo já per-

to da noite, chegámos a outra, em que estavam obra

de vinte ou trinta vacas, e alguns carneiros de cinco

quartos, e delia nos mostraram um brejo, que estava

ainda d'alli um pedaço, mas por não serem já horas

para irmos dormir junto delle, mandámos lá quatro
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ou cinco moços, que por falta de vazilhas suppriram
bem pouco a nossa muita necessidade.

E porque os cafres de todos aquelles lugares, que
atrás deixáramos, vieram toda aquella tarde acoçan-
do-nos, e lançando mão de alguns descuidados, e ajun-

tando se de cada vez mais até nos deixarem agazalha-

dos, fazendo elles também o mesmo ahi perto ; ha-

vendo nós este seo ajuntamento por sospeitoso, tanto

que se cerrou a noite mandámos o lingoa fosse se-

cretamente espiar o que fallavam ; e como fazia escu-

ro, pode-o elle fazer de modo, que tornando nos con-

tou como tinham lá despido e ferido em dez ou doze
partes a um marinheiro, que constrangido da sede lhe

fora pedir agoa, vendo que estava mais incerto o pe-

rigo em tão certos inimigos, que na necessidade que
passava ; e que a pratica toda era em tratar da maneira
em que ao outro dia peleijariam comnosco, para que
nenhum escapasse.

Tanto que isto foi sabido, porque entre nós e o mar
havia um outeiro e um valle de muito mato, e traba-

lhoso de caminhar, por onde esperávamos ir peleij an-

do com elles á muita ventagem sua, e risco nosso, pa-

receo bem a todos levantarmo nos á meia noite, e ir

ter ao mar primeiro que fosse dia, onde pelas razões

já ditas esperávamos melhor partido ; e seguindo este

parecer, tanto que a hora foi chegada puzemo-nos em
caminho, deixando alguns fogos feitos para mais dis-

simulação ; e como o escuro fosse grande, e nós pou-

co sabedores da terra, não tínhamos conta com mais,

que com cortar ao direito; pelo que acertámos de
romper pelo mais Íngreme e fragoso do mato, onde
havia muitos espinheiros, e outras arvores, que a an-

tiguidade do tempo tinha derribadas no chão, por ci-

ma ou por baixo das quaes iamos muitas vezes de ga-

tinhas, e ás apalpadelas, segundo melhor nos parecia»
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porque a claridade era tão pouca, que os olhos nào ser-

viam de mais que de irem pondo sempre a seos donos

em receio de encontrarem com algum estrepe em que

os quebrassem : e desta maneira seguindo uns a outros

pelo som dos ais, que iam dando com dor das marra-

das, ou espinhos que topavam, em começando já de

romper a alva chegámos ao mar, ficando-nos nesta

passagem três homens, afora os que os cafres feriram,

pelos quaes esperámos um bom pedaço ; mas vendo
emfim como sua tardança devia ser por mais não po-

derem, tornámos a caminhar, e esta noite fomos dor-

mir a um mato, onde houve alguns que forçados da

sede se satisfizeram com a agoa de uma alagoa, tão

salgada como a do mar, e esta comprada ainda a pe

zo de ouro ás pessoas que a foram buscar
;
porque

pela grande jornada que aqueila noite e dia fizéramos,

quando alli chegámos já não havia quem se pudesse

bulir; e despois de assim estarmos agazalhados, che-

garam três ou quatro cafres pela nossa trilha, que
eram espias dos outros que atrás deixáramos, e tanto

que houveram vista onde ficámos, se tornaram.

E como a vinda destes descobridoras nos nào dei-

xasse ainda repousar seguros, pela muita gente que

viramos junta ; tanto que luzio a alva tornámos ao

caminho, e ás nove ou dez horas do dia topámos um
rio, a que per ser baixamar achámos váo ; e sendo já

quasi todos passados á outra banda chegaram uns

poucos de cafres apressados em nosso alcance, que
eram corredores dos mais que atrás ficavam, e achan-

do ainda da parte porque elles vinham a dous ou três

mancebos os despiram, sem lhes fazerem outro mal,

com o intento de arremetterem a outras pessoas que
ainda iam passando o rio, aos quaes também fizeram

o mesmo, se os que já estavam da outra banda lhes
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não soccorressem, tornando a entrar pela agoa, e de-

fendendo-os, até que se puzeram em salvo.

Tanto que assim fomos todos juntos, quizeramos

tornar a caminhar ; mas estes cafres vendo nossa tea-

ção, passaram o rio, e começaram de amotinar a ou-

tros que estavam da nossa banda, incitando os a que
{)eleijassem comnosco, ou ao menos nos detivessem

até que chegasse a outra gente, que ia atrás; pelo

que, dando seus apupos e appellidos, neste caso cos-

tumados, em pouco tempo foi feito um grande ajun-

tamento delles ; e assim se vieram chegando a nós,

havendo a preza por tão certa, que não quizeram es-

perar mais companhia; mas como o lingoa nos avi-

zasse de sua tenção, mandou o capitão ao que trazia

a espingarda que a disparasse no primeiro que viesse

a tiro, o qual o fez tão bem com um que vinha dian-

te dos outros, que acertando lhe pelo meio dos peitos

o varou á outra parte : e arremetendo nós a elles neste

mesmo tempo, posto que ao principio se tiveram em
pezo, por derradeiro os fizemos recolher a um mato
que alli perto estava, e o ferido correo ao longo do
rio tanto espaço, primeiro que cahisse, que não ha-

vendo os outros o mal por tamanho, acodiram mui-

tos a querelo defender dos que o seguiam; mas co-

mo neste comenos elle viesse ao chão, e no mesmo
instante fosse todo ataçalhado, escarmentados os que
o socorriam, se tornaram por onde vieram.

E porque havia tantos dias que não fizéramos res-

gate, nem metêramos nas bocas couza que nome tivesse,

constrangeo a necessidade a muitos serem de pare-

cer que comêssemos a este cafre; e segundo se já

soava, não era esta a primeira v^ez que a desaven-

tura daquella jornada chegara a alguns a gostarem
carne humana ; mas o capitão não quiz consentir em
tal, dizendo que se cobrássemos fama que comíamos
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gente, d'alli até o cabo do mundo fugiriam de nós,

e trabalhariam de nos perseguir com muito mais
odío.

E porque receávamos, se alli fizéssemos detença,

de chegar a outra gente que ia em nosso alcance,

como fez, segundo despois soubemos, e nos metesse

em trabalho ajuntando se com estoutra, recolhendo-

nos tornámos a caminhar ; e sendo o sol já quasi posto,

encontrámos certos cafres, que com quanto se não
quizeram fiar de nós, disseram que nos venderiam
agoa, que por a calma ser grande, isto foi o que lhe

pedimos, e mandando-lhes vazilhas, nos trouxeram
algumas cheias delia, mas porque se enfadaram de
nos fazer aquella boa obra, foi forçado, pela muita

necessidade que tínhamos, meter-nos pela terra den-

tro a busca-la, e achando uma alagoa em que nos
satisfizemos, posto que era já tarde, com receio de
termos de noite algum rebate e sobresalto dos inimi*

gos, nào quizemos alli ficar, mas tornámos a dormir
ainda á borda do mar.

E porque aquelles dias atrás passados, eram de
grandes calmas, pareceo bem a todos caminharmos
aquella antemanhã um pedaço, para que como o dia

aquecesse, pudéssemos repouzar sem quebra da jor-

nada
;
pelo que vindo a hora necessária nos puzémos

em caminho ; e despois que tivemos andado obra de
uma legoa, topámos uma rocha de pedra viva, em
que o mar batia: cousa bem desacostumada naquella

paragem, por ser toda de área; e como os que iam
diante, com o escuro da noite nào vissem o certo do
que era, cuidando achar passagem por entre o pé
delia, e agoa, entraram sem receio, mas não tiveram

dado muitos passos quando vieram algumas ondas
desmandadas, e sorvendo-os para dentro, os trouxe-

ram tão atropellados, que com quanto foram soccor-
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ridos dos que o puderam fazer, com muito risco se

salvaram ; e por este embaraço nos foi forçado es-

perar a manhã; com a qual vendo como pelo pé da
rocha não tínhamos caminho, o fizemos por riba delia

com assas difficuldade pelas asperezas dos penedos,
que eram todos feitos em bicos agudissimos : e como
Íamos descalços, foram tantas e taes as feridas que
alli recebemos, que alguns ficaram pelo caminho, e os

que passaram avante soffVeram dores sem medida; e

assim fomos cortando por nós, e por este trabalho

até horas de vésperas, que tornámos a achar praia de
área limpa; e emquanto estivemos um pouco descan-

çando, os cafres que continuamente iam atrás de nós
esperando os cançadcs, mataram um escravo que es

tava arredado da outra companhia; e partindo d^alli

fomos dormir aquella noite a borda de uma alagoa,

que por ser doce, era a melhor estalagem que podía-

mos achar.

Pela mesma ordem do passado caminhámos o dia

seguinte, e quando veio ás nove ou dez horas delle,

topámos um cafre com obra de outros quarenta con-

sigo, o qual nos disse ser mandado a nós por um rei

chamado Inheca, amigo dos homens brancos, e que
este sabia de nossos trabalhos, e por isso nos manda-
va rogar fossemos ter com elle, e nos teria mui bem
tratados, como já fizera a outros homens que pela sua

terra passaram havia poucos tempos, e se embarca-

ram em um navio que vinha muitas vezes a um rio

de seu reino ; e não havendo nós este recado por fiel,

nem crendo que õ nome portuguez estivesse tão di-

vulgado e acreditado em regiões assim remotas de

nossa communicação, que de bom zelo lhe sahisse tal

oíferecimento ; antes julgando tudo á malícia e trai-

ção, não sabendo quão perto estava o rio que íamos

dezejando, respondemos secamente, que não podia-
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mos fazer o que pedia
;

por quanto nosso caminho
era ao longo da praia até toparmos com outros com-
panheiros que buscávamos ; com a qual resposta elles

se despediram, levando consigo a Luis Pedroso, e ao

mestre da nao, a quem Nosso Senhor quiz chegar a

tempo, que conhecesse o mal de Fernão d'AIvares, e

pagasse na mesma moeda o que elle ordenava fazer
;

e assim levaram mais três ou quatro homens, que
por não poderem aturar, quizeram ficar com elles,

posto que mais forçados da fraqueza, que confiados

nos oíferecimentos que lhes faziam, e bem pouco cum-
priram

;
porque tanto que nos viram arredados os

despiram, e deixaram assim nus, e se tornaram por

onde vieram, e nós seguimos o caminho este dia e o

seguinte, sempre ao longo da praia, achando nella

grandes cardumes de caranguejos brancos, que anda-

vam no rolo do mar, e quando a onda se recolhia fi-

cavam descubertos ; dos quaes matámos alguns era

quanto o dia deo lugar ; e como o tempo não era de

muitos temperos, havia nisto tanta pressa, que mui-

tas vezes quando os metíamos nas bocas, pegavam
elles com as suas nos beiços, e ficando lhe alií a per-

na aíferrada, o resto mal mastigado, ia bolindo pelo

papo abaixo ; e posto que z alguns houvera esta pes-

caria de custar caro, porque cem o acomodamento
delia, descuidavam-se das ondas, que por algumas
vezes os trouxeram atropellados, não deixamos de os

perseguir até a noite, com a qual nos recolhemos a

umas moitas que ahi perto estavam.

Tanto que ao outro dia amanheceo, tornámos a

caminhar, ficando nos alli quatro homens cançados,

entre os quaes foi um filho de Garcia de Cáceres La-

pidairo, que comnosco ia ; o qual, posto que sentio

este apartamento como de filho a que queria muito,

vendo que sua ficada com elle nenhuma couza podia

FL. 9 VOL. 1
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ap-oveitnr, deitando lhe a benção o deixou ; e quan-

do veio ás nove ou dez horas deste dia, que eram três

de Julho, chegámos á boca da bahia do Rio Sinto Es-

pirito, que na carta que levávamos estava nomeado
por seo nome antigo, do Rio d'Alagoa, a qual será

de quinze ou vinte legoas de cumprido, e a lugares

pouco menos de largo; entra o mar nella por duas

bocas, uma da parte do Suduéste, que não é muito

grande, e outra da do Noroeste, que será de sete ou
oito legoas, e entre uma e outra jáz uma ilha, que te-

rá três legoas em redondo.

Nesta bihia se recolhe a agoa de três rios assas

grandes, que de muito pelo sertão dentro vem alh

acabar; por ca la um dos quaes entra a maré dez e

doze legoas, alem do que a bahia alcança. O primei-

ro delles para a parte do Sul, se chama mar do Zem-
be, que divide a-; terras de um Rei assim chamado,
das d'outro, que é o Inheca com quem nós ao despois

estivemos. O segundo se chama Santo Espirito, ou
de Lourenço Mirqued, que primeiro descobrio o res-

gate do marfim, que alli vem ter, por cuja causa é

frequentada a navegação delle de alguns annos a esta

parte, que d'antes muitos passaram, que alli ninguém
foi ; este aparta as terras do Zembe das d'outros dous
senhoras, cuj >s nomes são o Rumo, e Mena Lobombo.
O terceiro, e ultimo rio para o Norte, se chama Do-
manhica, por outro cafre assim chamado, que alli rei-

na, com o qu il vizinhtm outros muitos senhores; ao
longo deste foi o desbarato de Manoel de Sousa Se-

púlveda, onde elle, sua mulher, e filhos acabaram com
quazi toda a gente que o seguia, salvando-se sóiiiente

sete ou oito p^ss )as que deram testemunho de suas

desaventuras.

E como a carta porque nos iamos regendo chamas-

se erradamente Rio de Santo Espirito ao da Augoada
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de Boa Paz, que está em 24 gráos e meio, e avante

destoLitro dezoito legoas, posto que este em cuja fóz

distávamos, assim pelo nome que já disse de Bahia

d'Alagoa, como pela altura dos 25 gráos e um quarto

em que jazia, nos mostrasse ser o próprio de Lou-
renço Marques, que iamos desejando, o nome de San-

to Espirito, que claramente estava posto no outro, nos

ÍQZ a todos cahir em erro de cuidar que elle era, onde
levávamos propósito de parar, e esperávamos achar

navio. Mas sem embargo de estarmos neste engano, e

conformes no dezejo de passar avante, quando nos alli

achámos, vendo tão grande bahia, e tão fracas dispo-

sições para suprir o trabalho do rodeio delia, de que
nos atemorizava ainda mais o que passáramos no Rio

dos Medos do Ouro, houve diversos pareceres sobre

o que fariamos, mas a derradeira resolução de tudo

foi que visto como já não levávamos ferro para o res-

gate, nem armas para nos defendermos da gente da

,
terra, que de cada vez achávamos mais grossa, e peior

inclinada, nem disposições para caminhar, por todos

irem já tão desbaratados da fraqueza, que em cada

um daquelles dias nos ficavam cinco e seis pessoas,

por onde estava certo, se dahi quizessemos passar, fi-

carmos prezos, primeiro que nos comesssm ; assetá-

mos, que forçadamente nos convinha não ir mais por

diante, mas entregar-nos ao rei daquella comarca, que
por ser perto donde o navio vinha, presumiamos ter

algum conhecimento de portuguezes
;
porque ouvíra-

mos dizer aos que escaparam da outra perdição, que
de vinte e trinta legoas pela terra dentro trouxeram
ao navio esses poucos que ainda eram vivos, pelo in

teresse do resgate que por elles esperavam, o que con-

fiávamos (pois mais não podíamos) também fariam

a nós.

Tanto que nisto fomos concordes, postos de joelhos
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dissemos uma Salve Rainha, e outras orações dando
graças a Nosso Senhor por tamanha mercê, como
fora chegarmos aUi, pedindo-Ihe, mediante sua Sacra-

tíssima Madre, lhe prouvesse tomar o passado por
castigo de nossos erros, e espritar nos corações da-

quelles senhores, novos e differentes em lei e costu-

mes, que então esperávamos topar, que nos não per-

seguissem mais do que por nossos peccados até allt

tinham feito; e acabado isto, tornámos a caminhar
ao longo da bahia, por ver se toparíamos alguma
gente que nos guiasse a El-Rei, ou desse informação^

da noticia que tinham de nós ; e não tínhamos an-

dado muito quando vimos em um cabeço os mora-

dores de uma povoação, que ao pé delle estava des-

pejada, per medo de lha saltearmos ; alguns dos quaes

despoís de muitas duvidas que com o lingoa tiveram,

foram ter comnosco, e nos disseram que o seo Rei se

chamava o Inheca, e era irmão dos homens brancos,

que áquella bahia vinham muitas vezes em um navio,

aos quaes El-Rei vendia muito marfim a troco de con-

tas, de que elles todos andavam bem ajaezados.

Ouvido isto por nós, vendo como confirmavam com
o recado que este cafre nos mandara ao caminho, e

que não discrepavam uns dos outros, posto que foram

perguntados separadamente, ficámos muito satisfeitos,

e com grandes dezejos de ir ter com El-Rei ; e por-

que estes mesmos homens se oífereceram a nos levar

ao outro dia onde elle estava, repousámos alli aquella

noite ; e tanto que foi manhã mandánios o lingoa ao

lugar, para que trouxesse quem nos guiasse, como
deixáramos concertado ; mas os cafres, não sei porque

movidos, não quizeram vir com elle, por mais rogos

e promessas que lhe fez
;
pelo que vendo sua contu-

mácia começámos de caminhar ao longo da bahia,

bem desconfiados das boas novas, que o dia d'antes
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ouvíramos ; e despois que tivemos andado obra de
meia lagoa, vimos andar um pescador em uma gam-
boa, que são certos azeiros que elles fazem dentro

na agoa, onde tomam o peixe; e chegando-nos a elle

o mais quietamente que pudemos, porque não fugisse,

o chamámos, e acertámos de ser um velho bem acon-

dicionado, que veio logo, e perguntando-lhe se nos
queria levar onde El-Rei estava, disse que sim; e era

abalando nós com este propósito, chegou outro cafre

com um recado d'El-Rei, em que nos mandava dizer

que aquella bahia era grande, e a não podiamos ro-

dear sem seo 'jonsentimento ; e que a gente da ou-
tra banda era muito má, e inimiga dos homens da
nossa terra

;
porque mataram muitos que lá foram

ter ; e elle era amigo delles
;
por tanto fossemos pa-

ra onde elle estava, e nos sustentaria até a vinda do
navio, que para isso nos mandara já outra vez cha-
mar. E como nós não dezejassemos outra couza, com
este recado seguimos ao mensageiro, e fomos aquella
noite dormir a uma aldeã, onde os cafres tinham morto
um cavallo marinho, e nos venderam a carne delle

por dinheiro, e este foi o primeiro lugar onde o qui-

zeram aceitar.

Partindo d'alii, caminhámos três dias, no derra-
deiro, dos quaes, sabendo El-Rei como iamos já perto,

nos sahio a receber um pedaço fora do lugar em que
vivia, com obra de trinta homens comsigo, e tanto
que chegámos uns a outros, mostrando muito conten-
tamento e gazalhado, nos fez assentar junto de si, e
despois que comeo com o nosso capitão umas poucas
de papas feitas de fruitas que trazia (por ser entre
elles signal de amizade) nos perguntou como vínha-
mos? e tornou a confirmar o que lhe mandara dizer

ao caminho acerca de quanto nosso amigo era, esfor-

çando-nos com promessas, que d'alli por diante ne-
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nhum trabalho havíamos de passar, porque elle nos

sustentaria, e daria de comer até a vinda do navio,

que já pelo costume dos outros tempos, não devia de
tardar muito; e com isto se levantou tomando o. ca-

minho para a povoação ; a qual posto que nào estava

cercada de cava chapada com muros de batume, e

ladrilho : nem houvesse nella outros lustrosos edifi-

dios de colunas, e cantarias, que sustentassem o pezo

de altas torres, e soberbos passadiços ; não deixava

com tudo de reprezentar naquella sua natural e an-

tiga pobreza uma certa policia, e ordem de governo,

que para seos poucos tráfegos bastava
;

porque é

grande, e de muita gente, com seos pateos e ruas não

muito desconcertadas, rodeada de bastidão de pinhei-

ros muito ásperos, que naquella terra se criam, assas

alta, e bem tapada com três ou quatro serventias nos

lugares necessárias ; e em quanto descançámos em
um pateo que El-Rei tinha diante daquelles seos rús-

ticos e montanhezes paços, elle mandou despejar cer-

tas choupanas, onde dormimos aquella noite.

Assim chegámos cincoenta e seis portuguezes so-

mente, e mais seis escravos, aos sete dias de Julho,

havendo setenta e dous que caminhávamos, em que

andámos passante de trezentas legoas pelos rodeios

que fizemos ; e bem se enxergavam em nossas figu-

ras e disposições os refrescos e abastanças que pelo

caminho tivéramos
;
porque não trazendo cada um

mais que a pelle enfermada sobre os ossos, reprezen-

tava a imagem da morte muito mais propriamente

que cousa viva ; e porque esta magreza junta com o

pouco ornamento de nossos enfarrapados atavios, e

immundicia, de que o trabalho e mingoa nos fazia vir

cubertos, causava tamanho nojo na gente da terra,

que alli onde estávamos nos vinham perseguir com
mil maneiras e escarneos, pedimos a El-Rei nos man-
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dasse aposentar em umas choupanas que estavann se-

paradas das outras para um recanto do lugar ; o que
elle logo fez, dizendo-nos que não andássemos pela

povoação, porque não fossemos maltratados, e que
alli nos trariam a vender tudo o que nella hou-

vesse.

E como o propósito com que este Rei alli nos de-

zejava, não fosse todo fundado em virtude, mas parte

em interesse, como pésle geralmente criada nas mais

das pessoas (por rústicas que sejam) e este fosse ha-

ver de nós algum ouro ou jóias delle, não porque lhe

sejam necessárias para seos usos, mas por saberem
que CS portuguezes do navio que alli foram os annos
passados compraram estas cousas aos que roubaram a

Manoel de Sousa Sepúlveda a troco de contas, que
elles tem por tão precioso thesouro, como nós a pe-

draria ou seo semelhante; como dií-creto e sagas que
era, quiz haver isto á mão, com o menos escandala

nosso, que ser pudesse; e para isso buscou uma tal

maneira, que despois ]e estarmos, como tenho dito,

três ou quatro dias mandou chamar o nosso capitão,

e lhe disse, que por sermos muitos se não atrevia a

sustentar-nos todos, e pois lhe era necessário comprar
mantimento» á sua gente para nos dar, o ajudássemos
nós com algum ouro ou peças delle; e que a isto não
puzessemos escuza, porque bem sabia serem todos os

homens brancos muito ricos, e que olbassen os, que a
que pedia era para proveito nosso, sem lhe ficar a elle

mais que o trabalho de o andar ajuntando ; e que se

todos isto não quizessem, aos que o fizessem daria de
comer, e aos outros não ; e tamben^ se nos este par-

tido não contentasse nos fossemos para onde quizes-

semos ; mas que elle nos não segurava da sua gente :

á qual demanda lhe respondeo o capitão o melhor que
pode para o tirar daquclla cobiça ; e por conclusão^
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que o deixasse fallar comnosco, e que ao outro dia

lhe daria a reposta.

Despedido o capitão com este recado, nos deo con-
ta do que passava, pedindo conselho e determinação
do que faria, e praticando isto entre nós, a conclusão
que se tomou, foi, que pois estávamos tão desbarata-

dos das disposições, armas e resgate, e não podiamos
ir para parte onde nos não fizessem outro tanto, ou
por ventura peior, que forçadamente nos convinha
soffrer esta, e toda outra mais tirannia que nos qui-

zessem fazer, pois quando por vontade não déssemos
a El-Rei o que pedia, ninguém lhe tolhia tomarno-lo por
força, sem sermos pnrte para mais, que para morrer de-

fendendo-nos, pela muita gente que alli estava junta es-

perando a determinação que elle tomasse sobre nossa

reposta : e alem disto, que todos traziam geralmen-
te tão pouco, que segundo alli o estávamos gastando,

não podia durar muito mais que até a vinda do na-

vio, como elle promcttia : com o qual recado o capi-

tão lhe tornou ao outro dia, e sabendo elle nossa von-
tade, por mais nos confirmar nella, mandou que a tar-

de seguinte fossemos á sua porta, e lá nos deu a cada
pessoa obra de um celamim d'a!piste, que é o melhor
mantimento da terra, e que elles tem como reliquias,

dizendo que aquillo era para dous dias, e no íim delles

fossemos d'alli por diante buscar sempre aquella recão;

com a qual isca nos enganou de sorte, que havendo o
partido por muito bom, ao outro dia nos apparelhá-

mos para lhe dar o que pedia ; e sabendo elle como
estávamos prestes, chamando dous ou três dos seos

mais privados, e ao nosso capitão e lingoa se assen-

tou a receber o que lhe levassem, e alli lhe apresen-

tava cada um o que trazia, dizendo quantas pessoas

entravam naquella conta, e haviam participar da reção

que por aquillo lhe desse: o qual elle tomava, e des-
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pois de bem olhado, e aconselhado com os seos, se se

contentava, recolhia o, e quando não tornava-o a dar,

dizendo que buscassem mais, de modo que por uma cu

outra via lhe haviam de levar com que ficasse satis

feito, ajudando também a isto o capitão com dizer que
éramos pobres por se nos quebrar a nao no mar, e

sahirmos nus a nado, e que os outros portuguezes com
quem elle allegava, desembarcaram com a nao inteira,

e por isso salvaram muitas cousas : e tanto que isto

foi acabado, e El Rei recolhido, o i.^apitão nos rogou

a todos, que nenhum comprasse mantimento, por mais

necessidade que passasse, até ver se continuava El-

Rei com o que promettéra, porque estava certo, se

soubesse nos ficava ainda alguma couza, isto só lhe

bastaria para acção de escuza, e quando cuidássemos

que o tínhamos satisfeito, estaria mais acezo em co-

biça.

E como a gente de todas aquellas partes se crie

por entre matos, nua sem lei, sem costume, sem ata-

vios, nem outras necessidades a incitem a pôr indus-

tria em ajuntar, e guardar para o tempo da falta os

sobejos que lhe algumas horas a ventura ministra,

raantendo-se somente de fruitas de arvores silvestres,

e de outras raízes e hervas, que lhe o campo por si

mesmo cria, e algumas vezes de caças de elefantes e

cavallos marinhos, sem ter noticia de lavrar a terra,

de que procede viverem todos, assim senhores, como
vassallos, em commua e natural necessidade ; vendo
El-Rei como por nenhuma via podia cumprir o que
ficara comnosco, dezejando achar algum meio hones-

to para sahir desta obrigação, e abrir caminho a p,a-

ber se nos ficava ainda alguma couza das que de nós

pretendia, ordenou sagásmente mandar-nos tentar por
alguns dos seos naquelles dias seguintes com couzi^s

de comer, sabendo que a necessidade delias (mais
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que outra couza) nos faria descubrir-lhe o que tanto

dezejava ; e posto que seis ou sete diassoportássemos

nossa mingoa, conmo elle em todo este tempo não aco-

disse com a reção, começaram alguns de comprar o

que lhe aili traziam a vender, o que logo El Rei sou-

be, e como não estivesse esperando outra couza, man-
dou chamar ao nosso capitão, e mostrando se muito

aggravado, lhe disse que o enganáramos, porque to-

dos tínhamos mais do que lhe déramos, e pois podía-

mos comprar o necessário, não esperássemos deile

ajuda ; ao que o capitão não teve que responder, se-

não que quanto trazíamos lhe tínhamos dado ; mas
com tudo elle nos tornaria a buscar, e achando algu-

ma couza lha levaria.

Despedido o capitão com isto, foi-nos contar o que
passava, e quanto mais metido na cobiça El-Rei en-

tão estava que d'antes, queixando se de quão mal
olhávamos o que era necessário, e nos tanto enco-

mendara
;
porém vendo por cima de tudo, como nos-

sas necessidades não soffriam sogeições de leis, não
teve nisto mais que fazer senão tornar-se a El-Rei, e

dizer lhe, que elle nos buscara a todos, e não achara

couza que lhe podesse levar, porque os que aquillo

compraram, eram os moços, a que já não ficava mais»

e que bem castigados ficavam pelo erro que fizeram

em guardar aquella pouquidade ; mas que soubesse

também que nós nos queixávamos delle, que despois

que lhe déramos quanto trazíamos, nos não acodia

com comer, como tinha promettido, pelo que mor-
ríamos á fome; por tanto houvesse dó de nós, e cum-
prisse como Rei o que ficara ; ao que elle respondeo,

descobrindo o pouco que podia, e dizendo que o al-

piste nos não havia de dar, por não o ter, e que
ainda o que nos dera os dias passados o andara ajun-

tando por entre todos os seos ; mas que quando mor-
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resse algum elefante ou cavallo marinho, elle reparti-

ria comnosco : e a verdade era esta
;
porque posto

que isto de principio nos escandalizou sospeitando

que para nos acabar á fome tomava aquella escuza,

despois que vimos a esterilidade da terra, e a boa in-

clinação sua para nós, cremos que o que dizia era o
mais que podia fazer.

Tanto que o capitão nos desenganou desta repos-

ta, perdendo cada um a esperança de algum pouco
de mais repouzo que até alli tivera, começou a en-

tender em outros cuidados de novo, e buscar com
que comprassem algum mantimento, e este ainda não
descubertamente com medo d^el-Rei, senão a cafres

que também folgavam de vender escondido, por lho

não tomarem as espias que sobre isso andavam ; e

despois que passámos alguns dias assim attribulada-

mente, mataram os cafres dous elefantes em uma
noite ; e logo el-Rei mandou dizer ao nosso capitão

que ao outro dia fossemos ao mato com elle, e lá nos

mandou dar um quarto de elefante, que foi repartido

entre todos igualmente : e desta maneira o fazia todas

as vezes que se matava alguma destas rezes ; e certo,

posta á parte a sede que elle tinha de dinheiro, em
todas as outras couzas nos não podíamos queixar se-

não de sua pouca posse, porque assim se mostrava
pezaroso de ver nossas necessidades, amesquinhan-
do-se e justificando- se quando não tinha com que
nos soccorrer, e assim vinha presenteiro e contente a

dar-nos nova quando matavam alguma destas caças,

como que trazia sempre nossas mingoas ante os olhos,

e folgava mais de haver aquella abastança pelo nosso,

que pelo seo proveito.

Mas sem embargo destes seos dezejos, e de elle re-

partir comnosco quando podia, é tão pouca a indus-

tria que os cafres tem em caçar estas alimárias, que
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passam ás vezes muitos dias sem as caçarem, mas
como sejam habituados a se soccorrerem (quando
lhes isto falta) de algumas raízes e hervas, que já por
natureza e costume os podem sustentar; e nós como
estrangeiros não soubéssemos buscar aquelles remé-
dios, viemos a tanta necessidade, que morreram al-

guns á pura fome, acabando uns nos matos, outros

nas fontes, e outros por diversos lugares e caminhos,
onde os forçava a ir sua extrema necessidade.

E como os que ainda ficavam vivos trouxessem os

espíritos e corpos tão cangados e debilitados, que o

mais a que suas forças e caridades então abrangiam,

era tomar estes, que assim falleciam, e fazer-lhes era

estacas uma pequena cova onde os deixavam mal
cubertos, se veio daqui a principiar outra desaven-

tura não menos que a da fome ; e foi, que por este

lugar em que el-Rei e nós viviamos, estar situado

em uma mata antiga e grande, onde havia muitos ti-

gres, leões e todo o outro género de alimárias noci-

vas ; e estes encarniçando-se de principio em comer
os que assim ficavam mal sotterrados, vieram a tanto

denodamento que entraram á boca da noite dentro

na povoação pela parte onde nós morávamos, que
era um recanto mais escuzo, como já contei, e se

achavam alguém fora da choupana o matavam, e tão

levemente tornavam a saltar com elle na boca por
cima da cerca, com quanto era alta e bem tapada,

que parecia nenhuma couza levarem, e assim anda-

vam tão deligentes em fazer estes saltos, que levariam

cinco homens primeiro que pozessemos cobro em nós:

e despois que viram não nos poderem tomar fora das

choupanas, desavergonharam-se a entrar dentro, e

com quanto estávamos seis e sete jnntos, não deixa-

vam por isso de ferrar no que mais a seo lanço acha-

vam, de modo que acodindo nós todos a isto traba-
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Ihosamente lho tirávamos das mãos ; e com estes aco-

metimentos, que elles cada noite faziam muitas vezes,

nos feriram muito mal outros cinco homens, e por

não haver já entre nós armas (como está dito) com
que nos pudéssemos vingar, outro nenhum remédio

tivemos senão vingar-nos de sorte que não sahiamos

das choupanas menos das oito e nove horas do dia,

e com uma de sol nos recolhíamos ; e ainda neste

meio tempo se algum havia de ir ao mato ou fonte

ou qualquer outra parte, posto que fosse perto da po-

voação, aguardava que se ajuntassem cinco ou seis,

que tivessem a mesma vontade, com medo delles,

que d'outra maneira não ousavam de ir.

E como com este recato lhes frdtasse o cevo de

nossas carnes, que elles deviam achar gostosas, se-

gundo o muito que trabalhavam pelo haver ; anda-

vam tão indiabrados com o sentimento desta falta,

que de noite nos não podíamos ouvir com os berros

que davam pelas ruas, e muitas vezes chegavam a

acometter nossas portas com taes pancadas e empu-
xões, quaes de sua braveza e força se pôde crer ; e

quando as achavam bem tapadas, (como tínhamos a

cargo) roncando e uivando se deixavam alli estar por

um grande espaço sem se quererem mudar, e todo o

tal tempo não gozavam nossos coroções de tanto re-

pouzo, que lhes faltasse receio de elles derribarem a

choupana, e ficarmos entregues á sua pouca piedade,

porque sem duvida, que se nisto entenderam, nem
forças nem vontades lhes faltavam para o poderem
fazer.

E porque os cafres nestes dias andavam mais con-

fiados, e com menos resguardo em suas pessoas, ven-

do estas feras melhor apparelho nelles nara suas pre-

zas, começaram a fazer-lhe outro tanto como a nós

;

de modo, que em espaço de quatro mezes levaram
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passante cie cincoenta, e muitos delles de dia, e den-

tro no lugar; porque era tamanho o medo que lhes

cobraram, que ainda que o pai visse levar ao filho,

não ousava soccorrel-o, mais que com brados (de que
elles faziam bem pouca conta) e ainda estes de muito
longe ; de sorte que sem terem estorvo algum estes

tigres entravam assim seguros a tomar homens den-

tro em uma povoação tão grande, como o puderam
fazer a qualquer outra caça em uma mata muito des-

habitada, e tão viçosos viviam, que dos que mata-

vam não aproveitavam mais que o sangue ou alguma
cousa pouca emquanto estava fresca ; e assim achá-

vamos muitas vezes estes troncos por alli lançados,

somente abocanhados, ou quando muito com uma
perna ou braço menos ; e de quantos a estes assaltos

andavam, um só foi morto; porque não podendo ca-

çar de noite, se deixou ficar o dia dentro em uma
moita, que no lugar estava, e como fosse sentido,

vendo os cafres o cachorrão atreveram-se a caça-lo,

e atirar lhe ás zagaiadas, o qual sentindo-se ferido

arremeteo a um que mais a seu lanço achou, e deo-

Ihe duas grandes feridas por baixo das goelas, afora

outras muitas não tão perigosas por diversas partes
;

mas como o cafre fosse homem valeroso, embrulhando
no braço uma pelle que tinha, e levando da espada
com muito acordo, o matou ás estocadas.

A esta perseguição dos tigres se ajuntou outra de
piolhos, a qual posto que parecia leve, foi tal que a

alguns tirou as vidas, e a todos geralmente pôs em
risco de as perderem

;
porque em quanto andávamos

quasi nus, trazendo somente vestidos uns farrapos

porque nos appareciam as carnes em muitos logares,

alli se criavam tantos, que visivelmente nos comiam
sem lhe podermos valer, e com quanto escaldávamos

o facto muito a miúdo, e o catávamos cada dia três
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e quatro vezes por ordenança ; mas como era praga
dada por castigo de nossos erros, nenhuma cousa
aproveitava, antes parecia que quanto mais trabalhá-

vamos por os apoquentar, , então cresciam- em maior
quantidade

;
porque quando cuidávamos que os tinha-

mos todos mortos, d'alli a pouco espaço eram outra

vez tantos, que com um cavaco os ajuntávamos pelo

fato, e os levávamos a queimar ou soterrar, por se

não poder matar tanta soma de outra maneira, mas
com todos estes remédios, a um Duarte IVistão, e

outros dous ou três homens fizeram taes gaivas peias

costas e cabeças, que disso claramente falleceram.

E como a gente de todas aquellas partes, pelos

poucos tráfegos e inquietações de suas vidas, tenham
pouca noticia da fortuna, e seos revezes, não lhe pa-

recendo que Íamos perseguidos delia, antes cuidando

que por próprias vontades sahiramos de nossas terras

a roubar as alheias, esta má opinião que nos tinham
nos fazia geralmente tão aborrecidos de todos, que
d'alli se principiou outra afflicção, não menor que as

já contadas ; e foi, que como nossas necessidades nos
forçassem a sahir pelo lugar em busca de alguns os-

sos ou espinhas, ou outra qualquer semelhante e des-

aventurada cousa, que pelas ruas achávamos, com que
nos remediássemos, ora fosse por esta má sospeita

que de nós tinham, ora para quererem tomar a tal

acção para escuza de sua ladroisse, logo éramos des-

pidos e espancados : e se disso faziamos queixume a

El-rei, diziam que nos achavam roubando as casas,

para o que lhe não faltavam outros taes que fossem
testemunhas, de modo que se não fartavam de nos
maltratar, nem nos ^sabiam outro nome senão o de
ladrões, andando todos tão soltos em nos perseguir,

que totalmente não tínhamos vida com elles, se sahia-



144 Bibliotheca de Clássicos Portuguezes

mos fóra das choupanas, nem nossas necessidades as

soífriam, se as queríamos passar dentro.

E como nossos peccados ainda merecessem a Nos-
so Senhor maiores castigos, ás desaventuras e traba-

lhos que tenho contado se ajuntou outra muito maior
e cheia de maior medo e miséria; e foi que como por
ainda não sabermos a linguagem da terra, não tiv^es-

semos outro moço em nossas cousas, assim para com
El-Rei, como para com os seos, que queriam muitas

vezes ser comnosco sobejamente desarrezoados, senão

a Gaspar o lingoa que levávamos ; este fundado so-

bre esta nossa necessidade se veio a entregar ao dia-

bo e cobiça, de sorte que absolutamente se quiz fazer

senhor de nós, e assimi o levcu avante, porque vendo
que EI-Rei era seo amigo, abertamente nos dizia que
não viviamos senão porque elle queria, pois traba-

lhava com El-Rei que nos não repartisse pelos outros

seos lugares, como já tinha assentado, onde sabíamos

que logo haviamos de ser despidos e mortosj segun-

do se fizera aos da companhia de Manoel de Sousa
Sepúlveda ; e por tanto quem quizesse viver o pei-

tasse, que d'outra maneira não intercederia por elle :

pelo que cada um com este receio fazia de si mil par-

tidos, dando-lhe quanto tinha e podia haver, e isto

ainda o acceitava tão carregadamente, que parecia

fazer muita mercê em o querer tomar, dizendo que
bem barato comprávamos nossa salvação, que em sua

mão estava ; e gostando destas peitas, ou por mais

certo dizer, vidas, que assim nos levava ; veio sua

cobiça a andar tanto mais encarniçada em nós que
os tigres, que todos os outros males nos pareceram

pequenos, a respeito das soberbas e desarrezoadas

afflições que delle recebíamos, assim em nos tomar
algum bocado, que com tanto suor ganhávamos, co-

mo em querer que forçadamente lhe déssemos o que
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nào podíamos nem tínhamos ;
porque algumas pessoas

houve, a quem elle ousou dizer que se cada uma lhe

não desse mil cruzados justos, se puzesse á paciência,

e olhasse por si : e dous mancebos havia entre nós

a quem elle disse, andando-lhes El- Rei cavando a

choupana, lhe descobrissem a que parte tinham
escondido alguma cousa, para se assentar sobre

ella e lha nào acharem ; e como os pobres se con-

fiassem delle, logo El-Rei o soube, e lhes tomou
passante de mil cruzados em dinheiro e peças

que lhe deixara o mestre da nao, quando ficara

com os cafres, como já contei : e afora isto indu-

zia a El-Rei que nos perseguisse, e buscasse cada
dia os corpos e casas

;
porque de quanto assim des-

cobria, despois havia delle toda a parte que queria;

de modo que entre o peitado e roubado ajuntou tan-

to, que daqui se lhe causou com que nào chegasse a

lograr a parte que tmha bem ganhada ; e tão arrei-

gado estava nelle o demónio, que com quanto lhe an-

dávamos sempre á vontade, se alguma hora o havía-

mos mister para fazer a El Rei queixume dos aggra-

vos que os seos nos faziam, nào tào somente nos não
queria ajudar, mas ainda os favorecia, dizendo que o

fizessem sem temor, porque elle sabia que muito mais
merecíamos. Pelo que vendo-nos attribulados e per-

seguidos por tantas partes, que nenhum remédio tí-

nhamos, para que em muitos poucos dias deixásse-

mos de fazer aos tigres sepulturas de nossos corpos,

determinámos experimentar antes a derradeira sorte

lá por fora, que acabar entre tantas desaventuras ; o

com este propósito três ou quatro homens pediram a

El-Rei os mandasse para um lugar que dahí perto es

tava, o que elle fez de muito boa vontade ; e mandan-
do chamar ao maioral delles (porque cm cada povoa-
ção está um cafre que da sua mão tem cuidado dè

WL. IO YCfc. I
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governar aos outros e apaziguar suas desavenças)
llios entregou muito encarregados ; após estes entrei

eu no mesmo requerimento com outros seis ou sete>

que me quizeram seguir, e El-Rei nos mandou para
aquella Ilha, que disse estar na boca da bahia, dizen-

do que por haver nella fruitas, nos remediaríamos me-
lhor ; e tanto trazia o tento em nossas necessidades e
afflicções, que vendo ficar descontentes ao capitão e

outros meos amigos, por minha partida ser para do-

ze ou quinze legoas donde elles ficavam, e pela má
inclinação que via na gente da terra, lhes disse que
se não agastassem, nem tivessem receio

;
porque lá

nos não seria feito mal algum, antes seriamos trata-

dos de sorte, que em muitos poucos dias tornássemos

em nossas forças ; e para comprimento disto mandou
comnosco dous parentes seos, que nos entregaram ao

capitão do lugar para onde iamos com muitas pala-

vras de obrigação, encomendando-lhe não consentis-

se ser-nos feito aggravo pelos seos, e nos ajudasse

com o que pudesse, assim e da maneira que o fizera,

se fôramos seos filhos, porque elle nessa conta nos

tinha.

Despois de eu ser partido estiveram os que ainda

ficavam com El-Rei assim juntos alguns dias porque
como cressem pouco as promessas que elle lhes fa-

zia de nosso bom tratamento, antes tivessem por

certo que aquillo era manha para poucos e poucos

nos mandar matar lá por fora, sem sabermos uns

dos outros
;

posto que alli onde estavam nenhuma
cousa viam de que se pudesse esperar vida, havendo
por menor mal acabarem entre os seos naturaes, não

ouzavam a sahir para outra parte, mas tanto que ti-

veram novas de mim, e dos que comigo foram, em
como passávamos lá melhor, por ser a gente menofe

e o8 pastos mais largos, começaram uns e outros de
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haver licença de modo que em espaço de um mez
não ficaram com EI-Rei mais que o capitão e outros

quatro homens, que com o favor do lingoa se podiam
alli bem sustentar, e todos os mais foram espalhados

pelos lugares de que tinham informação que eram
mais abastados.

A vida que neste tempo passávamos, era escolher

cada um no lugar onde estava, o cafre que melhor
acondicionado lhe parecia, e servi lo da agua e lenha

que lhe era necessária, para que lhe ficasse valedor

contra os que o quizessem maltratar; porque como
nos elles tivessem na conta que já disse, e nossa ne-

cessidade não escuzasse sermos desmandados, sobejos,

e importunos, e de qualquer couza, por leve que
fosse, faziam acção para mostrarem suas vontades : e

quando vinham as horas de cea, que é o seo princi-

pal comer, nos iamos assentar ás portas destes, a

que chamávamos amos, e então partiam comnosco do
que queriam ou podiam ; e porque tudo isto era tão

pouco, que não abastava, o tempo que remanecia
deste serviço obrigatório, gastava-o cada um em ir

ao mato buscar alguma couza que comesse, não per-

doando a cobra ou lagarto, nem a outro qualquer gé-

nero de bicho, por máo e venenoso que fosse ; e

prouve a Nosso Senhor, que de quantos estas peço-

nhas comeram, somente um marinheiro amanheceo
morto de um peixe que á noite ceou, de que logo os

cafres o avizaram ; mas podendo com elle mais a ne-

cessidade que o temor, não quiz ter conta com o que
lhe diziam, e disto acabou.

E posto que em quanto estivemos por estes luga-

res, aconteceram particularmente a cada um muitos
casos miseráveis e desestrados, que deixo por me não
afastar da generalidade de meu intento ; aos que
Nosso Senhor dava saúde, posto que com trabalho,'
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sempre lhes ministrava com que se remediassem ; mas
tanto que adoeciam, e lhes faltava este pobre e limi-

tado sustento, que por suas mãos haviam juntamente
com o socorro dos companheiros, enfraqueciam e pe-

reciam á mingoa, até que acabavam de espirar, e o
peior de tudo era haverem os cafres tamanho nojo de
nossa magreza, immundicia. e miséria, que se a

doença acertava a ser prolongada, lhes abreviavam
as vidas com diversos géneros de mortes, como fize-

ram ao capellão da nao, que foi arrastado por um
mato até que acabou, e a um criado de Fernão d'Al-

vares Cabral, que vivo foi lançado no mar, e a outros

alguns, que com estes e outros taes tormentos tira-

ram deste mundo; de modo que nos era necessário,

tanto que sentíamos nelles este propósito, tomar aos

que adoeciam e leva-los ao mato, e a!li escondidos
pelas moitas, os soccorriamos com o que podiamos,
até que as chuvas, frios, e calmas, segundo o tempo
dava lagar, juntamente com suas próprias necessida-

des os tiravam assim lastimosamente daquelles tra-

balhos.

E desta sorte, e com estas misérias e faltas mor-
rendo uns, esperando os outros pelo mesmo cada dia,

passámos cinco mezes, em o qual tempo por umas
trovoadas grandes que vieram e derribaram toda a

fruita que havia, não tinhamos que meter nas bocas,

nem pelos demaziados frios, e nossa pouca roupa, ou-

zavanios a sahir fora das choupanas ; de modo que es-

távamos (esses que vivos éramos) havia muitf^s dias

em extrema e final necessidade. Mas como Nosso Se-

nhor por quem é, se não esqueça de soccorrer nas

maiores pressas aos que elle é servido, quando mais

desconfiados estávamos do remédio, nos valéo sua

misericórdia ; e foi assim, que estando eu a quem a

sorte coube de viver em uma aldeã que está na ponta
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da ilha sobre a barra por onde entram os navios, un^

dia que eram três de novembro, assas descuidado de

tanto bem, metido em uma choupana, e fazendo conta

com o fim de minha vida, que esperava ser cedo, por

serem já m.ortos cinco dos companheiros que alli tinha,

c os dous que ficávamos nos podermos também contar

por taes, segundo o extremo em que estávamos, chegou

um cafre a mim dizendo que vinha o navio, e porque

posto que el Rei nos fallásse muitas vezes na vinda

delle, nunca disto cremos couza alguma, havendo o que

dizia per nos esforçar, e não porque assim fosse
;
per-

severando ainda no engano da carta, em cuidar que

o rio aonde elle ia estava avante deste dezoito legoas,

como está dito
;
quando isto ouvi ao cafre (por me já

a necessidade ter ensinado a sua linguagem) lhe res-

pondi, se fosse, que o não cria : e tornando-mo elle a

affirmar por muitas vezes, me sahi fora, e segui até

um cabeço, donde se descobria muita parte do mar,

e d*alli vi um navio, que arredado donde eu estava

obra de uma legoa, começou então a demandar a bar-

ra : que abalo então esta vista fizesse em mim, deixo

na contemplação dos que cuidarem as couzas porque

tinha passado, e a miséria em que naquelle tempo vi-

via, vendo-me assim improvisamente soccorrido pela

alta bondade de Nosso Senhor ; e por tanto disto não
direi mais. Assim que, despois que por algumas ex-

periências que em mim fiz, me certifiquei ser verdade

o que via, e não sonho, como de principio cuidei:

então posto de joelhos, lhe dei as graças devidas a

tanta mercê ; e em quanto me detive nestas duvidas,

o navio entrou pela bahia dentro, quatro ou cinco le-

goas, até que por um cotovello que a ilha fazia o dei-

xei de ver. E porque tão boa nova não carecesse de
ccmmunicação com os que nella tinham parte, pare-

ceo-une bem leva-la aos da terra firme
;
pelo que pro-
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cravos somente de trezentas e vinte e duas almas que
partimos donde a nao deo á costa : todos os mais fi-

caram pelo caminho, e nos lugares em que estivemos

delle, mortos de diversas mortes e desastres, e delles

cangados, delles no povoado, e delles no deserto, se-

gundo Nosso Senhor era servido ; e os que entre es-

tes tinham nome, foram Fernão d'Alvares Cabral,

Lopo Vaz Coutinho, Balthazar Lopes da Costa, Ber-

tholameo Alvares, António Pires da Arruda, Luis

Pedrozo, Jorge da Barca, Bastião Gonçalves, Belchior

de Meirelles, António Ledo mestre da nao, e Gaspar
o lingoa, que não foi Nosso Senhor servido, pois elle

matara a tantos, levando-lhe o que com tanto suor

ajuntavam para seo sustento, que chegasse á terra de
christãos e lograsse o que tinha tão mal ganhado; e

por certo que não falta quem diga que se elle não
tivera dous ou três mil cruzados adquiridos, como
já disse, ainda agora fora vivo: os que com elle fi-

caram, dizem que andando muito gordo, e bem dis-

posto, desappareceo uma tarde da povoação, e tar-

dando dous ou três dias, o mandou El-Rei buscar por
todas as partes com muita diligencia, e nunca mais
souberam novas delle ; de maneira ora que fosse por
algum tigre tão encarniçado em sangue humano, co-

mo elle andava no nosso, ora (o que é mais certo)

a herança, que por sua morte algum esperava, o trou-

xe a tal fim e castigo, qual suas obras mereciam.
Neste navio estivemos cinco mezes, por cursarem os

Levantes, e não podermos fazer viagem : em o qual

tempo quasl todos fomos doentes, e sangrados muitas

vezes, tendo bem poucos remédios para estas necessi-

dades, assim por o navio ser pequeno e de máos ga-

zalhados, como por estar Moçambique muito falto de
mantimentos quando elle de lá partira ; e em quanto
assim estávamos esperando a monção, sahia Bastião de
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Lemos algumas vezes em terra a fazer o resgate, c

andavam os cafres da borda daquelle rio do meio on-

de estávamos ancorados tão amotinados contra elle,

que quasi todos os dias o faziam embarcar ás panca-

das, com assas pressa ; e posto que nós de prmcipio

dissimulávamos com isto, por não alevantar a terra,

despois que vimos ir esta sua soltura em tanto cres-

cimento determinámos castiga-los; pelo que havendo
de Bastião de Lemos as armas e licença, fomo-nos
lançar uma noite sobre um lugar grande que não es-

tava muito afastado da borda da agoa, onde o dia

passado espiincáram e roubaram a um homem nosso,

com propósito de fazermos assalto tanto que a manhã
esclareoesse ; e como as horas se fossem chegando, e

nos começássemos de fazer prestes por estarmos per-

to, fomos sentidos de uma mulher, que a caso veio

ter comnosco, aos gritos da qual foram logo apelli-

dados e juntos os da povoação ;
pelo que nos foi for-

çado dar algum tanto mais cedo do que o caso re-

queria.

E posto que os inimigos logo de principio fizeram

rosto, defendendo-se rijam.ente um bom pedaço, des»

pois que sentiram o dano que recebiam viraram ^s

costas, e por ser ainda tão escuro, que quasi nos não
conheciamos uns aos outros, com receio de acontecer

algum desastre, lhes dêmos occasião a se salvarem,

de modo que não ficaram mortos mais de cinco, en-

tre os quaes foi o seo capitão, chamado Maçamana, a

quem também cativámos duas filhas, com outras três

ou quatro mulheres; e deixando- lhe o lugar todo abra-

zado nos recolhemos, trazendo os cativos, os quaes

por reformação de pazes restituímos despois ao Zem-
be, que daquella terra era Rei, e a este rebate aco-

dio ; o qual sabendo as demazias que os seus noa
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faziam houve tudo por bem feito, e ficou nosso ami-

No fim deste tempo que dito tenho tornou Bastião

de Lemos ao Inhec?, sobre seo resgate, como costu-

mava, o qual lhe disse que se não partisse sem fallar

com elle, porque tinha nova que pelo caminho por
onde nós fôramos iam outros homens da nossa terra

;

e fazendoo elle assim, dous ou três dias antes da par-

tida de ni-Rei, lhe entregou a Rodrigo Tristão, que
atrás ficara, como tenho dito, e a um escravo, que fo-

ra de D. Álvaro de Noronha, que também se apar-

tara de nós alem do Rio dos Medos do Ouro, os quaes
trazidos ao navio, não acabavam de contar o gazalha-

do que os cafres lhe fizeram pelo caminho, andando
ás rebatinhas sobre quem os guiaria, despois que
souberam que estávamos com o Inheca, e eram os

mais domésticos e arrezoados do que elles d'antes cui-

davam.
Recolhidos mais estes dous homens, como todos es-

távamos conformes nos dezejos de deixar aquella má
terra, com os primeiros Ponentes que vieram aos vin-

te de Março, botámos pela barra fora ; e porque não
passássemos ainda este caminho sem sobresaltos, con-

forme a nossos merecimentos, ao terceiro dia de nos-

sa viagem amanhecemos na ponta do Cabo das Cor-
rentes, bem no rolo do mar com vento travessão e

temporal desfeito, acompanhado de mares mui gros-

sos; de modo que por nenhuma via podíamos escuzar

perder-nos outra vez ; e isto já com outro receio, apa-

relhando armas e alforges para caminhar d'alli a So-
fala. Mas foi Nosso Senhor servido largar o vento al-

gum tanto, com o qual forçando o navio da vela mui-
to mais do que a arte de marear concede, a bolinas

agarruchadas dobrámos o Cabo cozidos com os pene-

dos delle.
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D'alli fomos haver vista das ilhas primeiras, e por
longo delias, e pela d'Angoxa estávamos já onde cha-

mam os Curraes, que é muito perto de Moçambique,
quando nos disse o mestre do navio que d*alli por
diante não tinhamos baixo que arrecear, que elle sa-

bia muito bem aquelle caminho, por haver trinta an-

nos que o trilhava ; e descuidando-se os da vigia al-

gum tanto, com esta confiança, parecendo-lhes que es-

tavam já com todos os receios passados, não se pro-

curaram : senão quando o piloto que ia á cadeira ou-

vio quebrar o mar no costado do navio, o qual esta-

va todo em seco sobre uma coroa de área, e marean-
do o mais prestes que pudemos, prouve a Nosso Se-

nhor por intercessão da Santa Virgem a quem cha-

mámos, livrar-nos também desta, indo tanto roçando
com o baixo, que qualquer pessoa pudera deitar uma
lança em seco ; e assim com estes sobresaltos e tra-

balhos foi Nosso Senhor servido que chegássemos
a Moçambique em dous dias do mez de Abril de

1555.
Tanto que desembarcámos, fomos assim juntos fa-

zer oração á igreja de Santo Espirito, onde a nosso

rogo veio ter o vigário com os sacerdotes, e gente to-

da da fortaleza, e d^alli fomos com solemne procissão

e romaria a Nossa Senhora do Baluarte; e dormindo
alli aquella noite mandámos ao outro dia cantar a

missa, que tinhamos promettida, fazendo juntamente
celebrar outros santos sacrifícios, em louvor e graças

de Nosso Senhor por sua immensa misericórdia nos

escolher d'entre tantos, e trazer áquella santa casa,

despois de haver um anno que partiramos donde nos

perdêramos ; e termos andado tanta parte da estranha,

estéril, e quasi não conhecida costa da Ethiopia ; e atra-

vessado com tão pouca, fraca, e mal apercebida gente,

por entre tantas barbaras nações, tão conformes nos



Historia Trágico Maritima lôÔ

dezejos de nossa destruição, e passando por tantas bri-

gas, por tantas íómes, calmas, frios, e sedes, nas serras>

valles, e barrancos ; e finalmente, por tudo aquillo que
se pôde imaginar contrario, medonho, pezado, triste,

perigoso, grande, máo, desditoso, imagem da morte, e

cruel, onde tantos homens, mancebos rijos e robustos

acabaram seos dias, deixando os ossos insepultos pe-

los campos, e as carnes sepultadas em alimárias e aves
peregrinas : e com suas mortes a tantos pais e irmãos,

a tantos parentes, a tantas mulheres e filhos cubertos

de luto neste reino. Praza a Nosso Senhor, por cuja

alta bondade destas couzas escapámos, tomar-nos o
passado por penitencia de nossas culpas, e allumiar-

nos da sua graça, para que ao diante vivamos de ma-
neira que lhe mereçamos despois dos dias da vida

que elle for servido, dar-nos para a alma parte em
sua gloria.

FIM DO PRIMEIRO VOLUME
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Naufrágio da nao Conceição^ nos

baixos de Pêro dos Banhos no

anno de IS55

No anno de 1555 ao primeiro dia do mez de
Abril se fez o alarde em aquella praia de Be-

lém (ou de lagrimas.) Acabando nós todos de

ouvir missa deram todas as nãos que iam para esta

comprida viagem da índia á vela, as quaes eram cin-

co, e de todas ia por capitão mór D. Leonardo de

Sousa na nao Galega e em sua companhia a nao 5.

Pedro^ Assujnpção.S. Felippeç^ esta nossa mal afortu-

nada por nome Conceição, em que ia por capitão Fran-

cisco Nobre, e por piloto Aífonso Pires, todos mora-
dores de Lisboa. Dando todas as nãos á vela aquelle

dia com muito contentamento pelo bom tempo que
tínhamos (que elle nos fazia esquecer parte de nossas

saudades,) assim com elle viemos até ás Canárias, que
a oito dias de nossa partida houvemos vista da Palma,

e D. Leonardo se apartou então de nós, e se lançou

pela outra banda da Palma, donde o perdemos de vis-

ta, de maneira que nunca o pudemos mais ver em
toda a viagem ;e passando por diante saimos na costa

de S. Thomé, e ahi encontrámos tantos ventos con-

trários, que em quarenta e três dias não andamos
cousa alguma, e sempre nos achávamos em três gráos
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em todos estes quarenta e três dias, da linha de Por-
tugal da parte do Norte, donde quiz Nosso Senhor
que passássemos.

Aos dezoite de Julho houvemos vista do Cabo da
Boa Esperança, onde nos houvéramos de perder, por-

que estávamos entre o Cabo Falso, e o Cabo das
Agulhas : o piloto e o mestre não conhecendo a terra

foram-se assim metendo com a nao na enseada, e qui»

Nosso Senhor que donde o vento ventava Sul, se mu-
dasse ao Noroeste, com o qual saimos d'alli, e logo

caminhámos nosso caminho direito sem nunca termos
(louvado seja Deos) senão bonança, e fomos assim dois

ou três dias na volta do mar, onde houveram conse-

lho se iríamos por fora ou por dentro ? Determinaram
de ir por fora da ilha de S. Lourenço, por onde trou-

xemos tão bons tempos, que a vinte e um de Agosto
nos achámos tanto avante como em seis gráos da li iha

da índia, onde a nao Conceição acabou suas viagens

(como a diante direi) a qual era uma das melhores
nãos que havia no reino, segundo o parecer dos que
continuavam a carreira da índia, que bem o enten-

diam.

Estando nós assim tão perto da linha da índia cona

todo prazer e contentamento de todos, que sào bem
alheios aos muitos enfadamentos que comsigo trás tão

comprida viagem ; o sol e terra alli mostraram ser

mui demasiadamente quentes, de maneira que a gen-

te todas as tardes se assentava por cima das entenas:

onde vindo nós uma quarta feira á tarde com vento

á popa, e bonança, olharam umas pessoas paraa agoa
e viram que era muito verde, e amassada, e logo dis-

seram que estávamos perto de alguns baixos; mas co-

mo quer que estas cousas e outras semelhantes carrega-

vam sobre o piloto, e viamos que elle as via, e que se

calava, cuidávamos que não seria nada, eá noite vira-
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Íamos. Vinha nesta nao um Christovão Lopes por es-

trenqueiro, que era corrente nesta cabreira da índia;

tanto que lhe disseram que alli havia agoa verde (a

qual nào podia ver por vir doente) começou logo de
se agastar, e disse :—Agoa verde nã'> é bom sinal, por-

que em tal paragem como esta nào hi agoa verde.

Passou assim aquella tarde até a noite, onde nos aco-

diram tantos pássaros que cobriam o ceo ; mas nós
todos vimos que o pilott) estava tào descançado como
homem que governava seguro. Foi se cada um reco-

lher a seo gazalhado : a noite era muito serena ; e fa-

zia luar claro com pouco vento á popa, que em irem
assim as velas passou o quarto da prima, e mandou
o piloto então tomar o traquete da gávea e o da proa.

Ficou a nao com a vela grande, traquete e cevadeira

dadas, sem querer amainar, nem virar em outro bor-

do. Vendo que era noite, e os pássaros que nos se-

guiam cada vez mais, e o ponto que levava o dito pi-

loto ia dar comnosco em os baixos, e segundo diziam

que se não fiava no seo ponto, nem no seo sol, e tra-

zia dons pontos pelo seo sol, e outro na fantasia ; Af-
fonso Pires guardião, que carteava sempre o sol, quan»
do vio tantos pássaros por cima de nós, e que o pi-

loto não virava em outro bordo ou amainava, foi se

ao seo camarote com uma candeia aceza, e carteou, e
tanto que vio que pelo seo ponto iamos dar nos bai-

xos, lançou o compasso das mãos, e a carta, e logo so-

bio ao convés da nao, e disse : Valha nos Nossa Se-
nhora, que esta noite corremos grande risco, porque
vamos dar por cima de uns baixos ; e todavia aguar-
dou mais até ver se o piloto queria virar em outro
bordo, e tanto que vio que não mandava virar lhe

disse

:

— Piloto, olhai o que fazeis, que esta noite me faço
com uns baixos ; e a isto lhe respondeo o piloto :



10 Bihliotheca de Clássicos Portugnezcít

— Ide mandar os gurumetes ao convés, que eu sei

o que nisto faço.

Tornou se então o guardião para baixo á istrinqua

a cartear, e achou o mesmo ponto, e foi-se onde esta-

va o capitão, e disseram-lhe que estava dormindo :

disse elle então que o acordassem, e não o quizeram

acordar: e quando elle vio isto poz-se em cima de um
camarote do feitor a vigiar, e o piloto d^ahi a meia
hora mandou pôr a mão á istrinqua, e lançou o pru-

mo ao mar ; e eram as correntes tão grandes que as-

sim como iam largando o cordel, assim levava a agoa

a nao de mar em travéz, de maneira que elle sentio

correr o prumo, e não quiz olhar o chumbo por lhe

parecer que não havia alli fundo, e deixou-se assim ir,

como se fosse pelo mar de Hcspanha, sem temer bai-

xos, e os pássaros eram de cada vez mais, e nos se-

guiam.
Chamavam a estes pássaros garjáos, e tenhosas a ou-

tros, que certo nos não ouviamos na nao com os bra-

dos delles : e quando o guardião via cada vez mais a

multidão delles, mandou dizer por um moço outra vez

ao piloto que visse o que fazia, que á meia noite se

fazia com os baixos, e o piloto não quiz dar ouvidos

a isso. E certo quando cuido, que aquella tarde estan-

do o piloto com o mestre, lhe disse o mestre ao to-

mar do sol:—Hoje me achei vinte e quatro legoas des-

tes baixos, e pela estimativa do que a nao podia an-

dar achava que ao quarto da prima rendido estaría-

mos quatro legoas destes baixos : e estar elle tão des-

cnidado e fora do que lhe convinha, e á salvação de
todos ; não ha que di2er senão que Nosso Senhor per-

mittia a tal cegueira por nossos muitos peccados.

Estando no meio do quarto de prima rendido, vi-

giando um bombardeiro, a que chamavam Jorge Gon-
çalves, tanto que vio que os pássaros eram muitos, e
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o que dizia o guardião ao piloto, veio-se ao cabrestan-

te da nao chorando, e disse aos que achou acordados,

desta maneira :—Homens somos perdidos, valha-nos

Nossa Senhora ; e nisto lhe responderam algumas pes-

soas que se callasse, e não fallasse nisso ; e porque

elle não era certo na carreira, não lhe deram orelhas

ao qne dizia : e assim com todas estas couzas que vi-

ram, não aproveitou nada, que em tudo os cegou seo

peccado, e a todos nos parecia que o piloto ouvia es-

tes clamores, e que elle sabia nisso o que f^zia, e desta

maneira indo a nao Conceição com vento á popa, e

mar bonança com as velas todas dadas, ao quarto da

madorna, dous relógios rendidos, deo uma muito gran-

de pancada, que pareceo de todo se espedaçava.

Tanto que a nao deo esta pancada, logo a gente

que dormia em catres, cahiram alguns delles com a

grande pancada que a nao deo, e nos pareceo que vi-

rava de todo, e muitas pessoas se não puderam sus-

tentar em pé, que cabiam para uma parte e para a

outra, e pegavam se ás latas ; e tanto que vimos que

a nao daquella maneira tocava, todos, grandes e pe-

quenos, chamaram por Nossa Senhora, com uma grita,

que nos não ouvíamos uns aos outros, chorando e pe-

dindo misericórdia a Nosso Senhor de nossos pecca-

dos : com vozes tão altas, que parecia que se fundia o

ceo, e todos tínhamos aquella pela derradeira hora de

nossa vida.

O pranto que assim todos fazíamos era de maneira,

que não havia homem que soubesse dar conta de si,

senão tão pasmados
;
que nos pareceo que assim co-

mo a nao deo aquella pancada, assim nos havíamos de ir

ao fundo; e foi tão grande que qiiasi esmorece-

mos, e logo aprz esta pancada deu ouira muito gran-

de, que certo era pasmo ouvi-las. K nisto mandou o

piloto arribar com a nao, e o marinheiro que ia ao le-
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me lhe respondeu : Já não ha ahi leme ; e tanto que
lhe disse do leme, mandou amainar ; e ahi não havia

marinheiro, nem quem fosse amainar, nem entendi-

mento para isso , e assim andavam todos fora de seos

juízos, e muito mal amainaram a veia grande, e não
puderam amainar o traquete e cevadeira : e nisto man-
dou o piloto lançar ancora, e não estava ab"cada, e

tanto que a largaram rossou logo o cabo p la raàt>, e

a nao com o traquete e cevadeira dada passou por
cima da fragua, pelo vento ser fresco, e seria de qua-

tro ou cinco braças por onde a nao passou ; e assim

veio a nao dando pancadas, caindo a unia e a outra

parte, de m ineira que para nenhuma se podiam ter

em pé, e pegavam-se uns aos outros ; e neste come-
nos lançaram outra ancora ao mar, e surgimos em
alto, e tanto que o contra-mestre vio que a nao se ia

ao fundo com a muita agoa que fazia, ío\ dar um pi-

que ao cabo da ancora, e fomos assim com a nao por
cima dos baixos tocando bem duas legoas, \nào assim

todos gritando por Nossa Senhora que nos valesse.

O pranto e grita que a gente fazia punh i tanto me-
do, que nos parecia acabarmos logo, e todos pegados
com os crucifixos e ret^bolos que levavam abrançan-
do nos com eiies, pedindo a Nosso Senhor perdão de
nossas culpas e peccados, confcssando-nos aos Após-
tolos que iam em nossa companhia ; e era a pressa

de maneira, que não dávamos lugar uns aos outros, e
abraçavam se com grande irmandade e choros; c

vendo já que não tinhamos nenhuma salvação, se foi

i^ffonso Pires ao guardião abaixo da cuberta com
algufis marinheiros, que foram ajudar a armmbar pi-

pas para ficar a nao mais leve : mas pouco aprovei-

tava, que a nao era de todo arrombada, porque a não
podiam já esgotar com todas as bombas^ por ter já

dadas quatro ou cinco pancadas.
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Tanto que vimos que já não tínhamos remédio ne-

nhum de salvação, senão aquelle que Nosso Senhor
niilagrosamente nos quizesse dar, o mestre, piloto, e

contra-mestre de todo perderam o acordo, e o guar-

dião se foi abaixo com alguns marinheiros a lançar

as escotilhas fora para tirar o batel, porque vinha de-

baixo da cuberta, e quando o acabaram de tirar fora

foi a tempo que já a nao era de todo arrombada, que
se mais tardaram um quarto de relógio o não pude-
ram tirar ; e podemos dizer com muita verdade, que
Nosso Senhor o tirou arriba, que as forças da gente

não bastavam a cada um as suas para se ter em pé,

que tamanho desmaio tinhamos vendo nos assim de
noite no meio do mar com a naõ de todo arrombada,

e cheia de agoa, com grande escuro sem vermos ter-

ra nenhuma, somente as grandes pancadas que a nao
dava; assim que toda aquella noite passámos com es-

tes tragos da morte desde o quarto da madorna até

pela manhã, que nos deu vista da estrella da alva.

K tanto que sahio a estrella da Alva, que deo al-

guma claridade vimos junto de nós o rolão e escuma
dos mares que quebravam nas pedras : logo tivemos
algum repouzo, inda que pouco, porque até então

era o escuro tão grande, que a claridade da estrella

não era tanta que pudéssemos enxergar nada, mas cui-

dávamos que eram algumas pedras brancas. Logo pro-

curámos por algum mantimento, especialmente agoa e

biscouto, que depois do batel fora a alguns nos pare-

ceo que nos podiamos salvar, e logo nos fc.mos a um
paiol a encher sacos de biscouto, e pelas cameras a
tirar barris de agoa para cima para a tolda da nao,

que por baixo era toda quebrada e arrombada, e sal-

vámos o mais mantimento que pudemos, entretanto

que o tempo nos deo lugar, e púnhamos tudo em ci-

ma da cuberta do chapitéo.
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Tanto que amanheceo vimos junto de nós um pe-

daço de terra, que estava tão baixo, que quasi o não
enxergávamos, e vimos neste pedaço de terra muitos
pássaros brancos com as pontas das azas pretas, a
que chamam alcatrazes : e tanto que assim vimos
aquelle pedaço de terra dêmos muitas graças a Nos-
so Senhor, por vermos em tempo de tanto trabalho
aquelle pedaço de terra, ainda que a tínhamos por
alagadiça, mas com tudo nos achávamos por muito
ditosos, porque alli nos parecia que com duas horas
que podiamos ter de vida pederiamos perdão a Deos
de nossos peccados até a enchente da maré. E tanto

que vimos tempo para lançar gente da nao fora, co-

meçaram a levar no batel e esquife a mais que pu-

demos : e neste comenos se deixou vir vento e cor
rente com a agoa, que não podia o batel chegar á
nao ; e vendo a gente que em a nao estava como o
batel não podia tornar com as correntes da agoa, se

lançavam a nado e iam por cima das pedras, de que
ficavam maltratados por os mares serem grandes, e
quebrarem nas pedras ; e os que não podiam afferrar

a terra os tomava o batel que estava sobre ponta, por
não poderem ir á nao ; e tanto que o tempo deu Ui-

gar e a agoa, foram os bateis á nao buscar mantimen-
to e algumas pessoas que não sabiam nadar, e nisto

se cerrou a noite, e varámos o esquife em terra, e o
batel grande ficou no mar com os cofres d'el Rei, on-
de ficou o contramestre com alguns marinheiros: e
neste tempo ajuntámos todos os mantimentos, e fize-

mos uma choupana com uma vela, e por aquella noi-

te nos agazalhámos com assas contentamento, por nos
vermos em tal trabalho.

Tanto que ao outro dia amanheceo, logo lançaram
o esquife ao mar, dizendo que queriam ir á nao bus-

car mais mantimento e madeira para acrescentarem
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o batel grande e esquife, onde se oieteo o capitão Fran-

cisco Nobre e o piioto, mestre e guardião, e alguns

marinheiros, e Affonso da Gama, onde levou o mes-

tre comsigo um sobrinho e dous cunhados seos, por-

que já de terra levavam determinado fugirem no ba-

tel ; e logo levaram comsigo os carpinteiros e calafa-

tes, dizendo que eram lá necessários, e cora esta ma-
nha se embarcaram e foram á nao : e depois que lá

foram meteram o mantimento que estava nochapitéo

da nao, e começaram a fazer arrombadas ao batel

grande para se acolherem. Em quanto nisto andavam
se meteo Affonso da Gama no esquife com o guar-

dião e alguns marinheiros, e vieram para terra, e se-

gundo nos pareceo vinha tomar algumas pessoas com
quem tinha razão

;
porém não se atreveram a sahir

fora com temor de lhe tomarmos o esquife, e torna-

ram se outra vez para onde estava o batel grande,

onde vinr.os claramente como faziam arrombadas ao

dito batel para fogirem e nos deixarem. E tanto que
vimos que se queriam ir, começámos de nos agastar,

parecendo-nos que levando-nos os batéis nos acaba-

vam de matar de todo
;
porque até os não vermos

partir parecia-nos que ainda viriam á terra tomar al-

gumas pessoas; mas tanto que vimos que estavam to-

do o dia nos batéis sem vir á terra, nos ajuntámos

todos á vista da nao, e tomámos uma bandeira, para

de todo acabarmos de saber se iam ou não ; mas al-

gumas pessoas a quem elles tinham promettido de le-

var comsigo não o quizeram consentir, e logo se

despediram quatro ou cinco homens, e entre estes um
sobrinho do mestre, e se lançaram a nado, e foram á

nao : e tanto que os do batel viram que se lançavam
a nado, logo se desamarraram da nao e foram-se

afastando pouco a pouco por se não botar toda a

gente ao mar ; e estando assim afastados lançaram fa-
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texa para alli acabarem de fazer as arrombadas, e os

homens que se botaram a nado estiveram esperando

que os viessem tomar ; e tanto que viram que se vinha

a noite chegando tornaram com o esquite á nao a

buscar um mastro, e os homens que estavam nella ;

e isto era já tanto de noite, que já os nào enxergá-

vamos de terra, e assim puzémos vigias ao redor da
ilha, porque se s;thissem á terra lhe tontássenios o
esquife, e álem disto puzemos também guarda em D.
Álvaro sobrinho do conile da Castanheira, que o nào
viesse tomar de noite ; de maneira que aquella noite

nos agazalhámos com assas descontentamento por nos

vermos em tamanho desamparo em um pedaço de

área no meio do mar com pouca esperança de socor-

ro humano, tendo-a só em Deos.

Tanto que amanheceo olhámos para o mar se vía-

mos o batel grande ou o esquife, e nenhum vimos
;

assim que na noite passada se foram sem nos deixa-

rem nenhum remédio, de maneira que foi outro se-

gundo pranto então pelos barcos que nos levavam *,

porém ainda cuidávamos que não poderiam levar am-
bos, e que o esquife ficaria em algures : e assim está-

vamos com alguma esperança de remédio para nelle

se poder ir á nao a tirar algum mantimento e madei-

ra, para fazermos alguma couza em que alguns se pu-

dessem salvar ; mas como quer que já era escuzado o

remédio que esperávamos, senão í-ómente o de Deos,

ordenámos p6r regra sobre nossas vidas em o man-

timento, e ordem a tudo para que delia pudéssemos

merecer o que Deos quizesse determinar. Pelo que

dêmos ordem em fazer logo capitão a quem désse-

mos obediência, e foi eleito D. Álvaro de Ataide so-

brinho do conde da Castanheira, homem mancebo,

de idade de vinte annos, de boa condição, e amigo de
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todos, mas não era para o cargo que lhe dêmos, por
não ser temido, e ser juntamente mancebo.

Tanto que foi feito capitão mandou logo arrecadar

os mantimentos que ahi havia todos juntos, e fomos
logo ao longo do mar, onde foram algumas pessoas

a nado a tomar algumas pipas de vinho, que acerta-

vam de vir por cima das pedras á terra (que foi aquel-

le dia que desapareceram os bateis) e tomámos oito

pipas de vinho, e alguns quatrocentos queijos de Alen-
tejo, e perto de uma pipa de azeitonas, e tomámos
muitos p:inos, mas vinham muito rotos das pedras

;

€ assim algumas entenas que o mar lançou fora, e
muitas aduéilas, e alguns páos da nao, e nisto gastá-

mos todo o dia, e quando foi ao outro nos lançou o
mar fora um pedaço de chapitéo da nao.

Assim desta maneira nos lançava Nosso Senhor o
que nos fazia mister, sem ter nenhum batel para com
elle tomarmos mantimento e madeira ; e tanto que
Deos nos mandou madeira e mantimento, determiná-

mos com alguns marinheiros que alli ficaram de fa-

zer alguma embarcação em que coubéssemos sessenta

ou setenta pessoas : e logo determinaram de ir á nao
em uma jangada que fizeram de uma entena a tirar

madeira, e logo elegeram por mestre a um marinhei-

ro para fazer o barco, a quem chamavam Brás Gon-
çalves, natural da Villa do Conde ; e em quanto se

fez a jangada se desfez a nao, pelo que nunca mais
appareceo táboa, nem páo

; ç logo se fez a quilha de
uma entena, que tinha vinte e três palmos ; e por não
termos liames para fazer o navio, o fizemos de liames

direitos. Não havia taboado que servisse mais que
para o fundo, que para o mais não achávamos ma-
deira, e foi necessário que fizéssemos uma serra, por-
que de outra maneira não se podia fazer, e quiz Nos-
so Senhor que ferreiro e sapateiro viessem em nossa

2 VOI.. tt
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companhia, que de uma espada a fizemos, e ahi achá-

mos uma canna da índia de rota da qual fizemos uns
canos de foles, e estes se fizeram de umas pélles que
o mar lançou fora, e o sapateiro os cozeo, e com a

serra se serrou alguma madeira para fazer o barco : e

ahi não havia quem soubesse bem serrar, mas alguns

de nós nos puzémos ao trabalho, e não como de bons
mestres, serrámos algumas táboas e páos com que foi

feita a embarcação, e ainda que o marinheiro que a

ordenava nunca tomara machado na mão, parecia que
Decs visivelmente andava entre nós ajudando-nos, e

dando- nos entendimento pára o sabermos fazer ; e não
puzemos mais em a fazer que desaseis dias, com to-

dos os mastros e vergas, e tudo o que lhe era necessário

e até o breu nos lançou Deos fora. O mantimento
que se recolheo em terra entregáram-no aos padres

apóstolos, para que tivessem cuidado delle, o qua-

não esteve em poder dos ditos padres mais que qual

tro ou cinco dias, por elles sentirem nisso grande pe-

zo, e largaram mão delle, e se entregou ao capitão

D. Álvaro e algumas outras pessoas até sua partida

para a índia.

Em estes baixos de Pêro dos Banhos não havia

agca, pouca nem muita, nem nós tirámos mais agoa
da nao que três barris delia, que teriam seis almudes
cada um, e com isto andávamos tão perdidos com
sede, que não temíamos nossa morte de outra manei-

ra, senão desta, e isto causava também as grandes
calmas que alli havia, que parecia que assavam as pes-

soas, e nos faziam pellar o rosto e mãos por não ter-

mos onde nos amparássemos delias.

Da maneira que comiamos e ordem que tínhamos,

era esta : pela manhã ajuntavamo-nos todos em or-

dem, e vinha um padre dos apóstolos a benzer a me-
za, e depois tomavam aquelles que tinham cuidado
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da despensa uma toalha ao redor de si, e dentro nel-

la traziam o biscouto, e davam a cada pessoa tama-

nho como podia ter três castanhas, e tamanho queijo

como duas unhas, e meio copinho de vinho, o qual

levava três partes de agoa, e isto duas vezes : uma
pela manhã, e outra á noite, tanto a um como a ou-

tro : e desta maneira se deo até D. Álvaro se partir.

Neste tempo havia muitos pássaros que comiamos
escondidamente, com que a gente toda andava mui-

to rija e valente : e seriam dez ou doze mil pássaros,

e em obra de vinte e quatro ou vinte e cinco dias

não ficariam mais de dous mil : e elles nos deram tan-

to trabalho pelo máo regimento que tinham, que de
todo nos deixaram por perdidos, porque todo o
mantimento destruhiram primeiro que se fossem ; e

foi de maneira que até levaram uma cachorra que
veio da nao em um pedaço de chapitéo.

As nossas choupanas que nestes baixos tínhamos

em que nos recolhíamos eram de páos e de aduéllas

de pipas, e cubertas com panos de todas as sortes, e

sedas que o mar lançou fora ; e assim nos recolhía-

mos de seis em seis pessoas, assim altos como baixos
;

e as choupanas que tínhamos eram cincoenta e seis.

Neste tempo que alli sahimos em terra, logo começá-
mos a cavar, a ver se podíamos achar alguma agoa,

e cavámos um dia, e não a podemos achar ; ao ou-

tro dia insistimos mais, e achámos a terra molhada,
e quando veio aos três dias já então tínhamos espe-

ranças quasi certas de a termos alli, e logo a primei-

ra que achámos a provámos, e tinha tão máo sabor,

que parecia purga, mas a pressa era tamanha da sede

que havia, que aquella ainda não engeitavam, e pela

gente ser muita não vinha a cada um buziozínho

delia.

Despois que assim passaram alguns dias, logo Nos-
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so Senhor parecia que a dava muito melhor, e cada
vez mais : e de noite tomavam alguma para com ella

se agoar o vinho, porque a que havia de dia a be-

biam toda, de maneira que quando nos fomos enche-

mos três pipas de agoa. Assim que Deos milagrosa-

mente nos sustentou em quanto alli estivemos.

E porque ainda até aqui não tenho relatado o que
aconteceo ao desembarcar da nao, o qu^ro dizer.

Tanto que Simão Vaz feitor da nao a vio arrom-
bada, logo se meteo na primeira batelada, em a qual

sahio em terra, e aadou nella por espaço de uma ho-

ra toda em redondo tão pasmado, como homem fora

do seu juízo. Lembrou se que lhe ficara um pouco de
dinheiro em um cofre ; tanto que lhe lembrou, tor-

nou-se a embarcar para tornar á nao, e quando lá

foi já o não achou, então se tornou com o capitão, e

com Affonso da Gama, que ainda não tinha vindo á
terra, e quando veio ao desembarcar não se quiz sa-

hir do batel, e disse-lhe o capitão Affonso da Gama :

Não torneis á nao que não tendes lá que fazer. Elle,

dizem, que lhe respondeo : Eu quero tornar para fa-

zer tirar algumas couzas que são necessárias : e não
se quiz sahir, e ficou-se em o batel com o contra-mes-

tre e marinheiros : e tanto que o batel foi remando, e

que se afastou das pedras, olhou para terra, e então

disse que o tornassem a pôr em terra : e os marinhei-

ros e contra-mestre tíro quizeram, porque tinham já

levada a fatexa, e os mares quebravam muito rijo ;

não ouzaram a tornar ; e nisto chamou por um man-
cebo que se chamava Pedro Alvares sobrinho do mes-

tre, marinheiro da nao, e dizem que elle lhe dissera

desta maneira : Dizei-me Foão : querem-me matar os

marinheiros ? E elle lhe respondeo, que não dissesse

tal couza, nem cuidasse nisso. Respondeo então o fei-

tor : Se sois meo amigo ponde-me em terra, se não
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lançar-me-hei ao mar. E nisto lhe disse um António
Gonçalves, que vinha por condestavel da nao, que se

lançasse se quizesse, que não havia de tornar á terra
;

e elle com isto se despedio, e se lançou ao mar, e in-

do para terra vieram uns mares grandes e passaram

por riba delle, e vindo junto das pedras veio um mar
e o botou entre as mesmas pedras, e alli se afogou, e

ao outro dia o achámos morto, porque o mar o bo-

tou fora, e vinha com umas mordeduras nas pernas,

que pareciam de peixes, e enterramo-lo na Ilha, e

com a sua morte fomos todos muito tristes, porque

até então não tinha morrido nenhuma pessoa.

E tornando atrás, tanto que passaram dous dias

que havia que D. Álvaro era capitão, mandou lançar

pregão que nenhuma pessoa matasse pássaros na

ilha, nem fizesse fogo nenhum, mais que aquelle que
elle quizesse. Mas tanto aproveitou o pregão como se

nunca o deram, porque não se passava noite nenhuma
que não matassem mais de duzentos pássaros, e assim

se gastaram sem nenhuma necessidade a este tempo,

e isto causava não haver regimento na gente, e não
temerem o capitão por ser mancebo, e de pouca idade.

Temendo D. Álvaro que ao tempo que se quizes-

se embarcar lhe pudessem fazer algum mal, e o não
deixassem embarcar, tomou quantas espadas e adagas

ahi havia, e as meteo em uma arca, as quaes seriam

algumas sessenta, e de noite as mandou enterrar em
a sua despensa : também tomou toda a prata e peças

de ouro, e dinheiro que em o arrayal achou, com
algum coral lavrado, e algumas sedas que ahi havia,

e de tudo lançou mão, e tanto que o navio foi feito

de todo, em terra lhe metteram muita soma de fato, e

todo o mantimento que havia de levar, e quando foi

ao lançar delle se houvera de perder ; e foi desta

maneira.
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Tanto que o tivemos junto da agua vieram uns

mares grandes, e lhe davam de uma parte e da
outra, que o traziam de cá para lá, e com isto dava
nas pernas aos homens que lhas pizava todas, e não
havia quem podesse parar diante com a força grande

que trazia a agoa ; e nós quasi desesperados de poder

ter remédio de embarcação, com choros e prantos

nos lançávamos de bruços, pedindo misericórdia a

Deus. Nisto veio um mar tão grosso e grande, que
delle esperávamos o contrario do que succedeo, e o
lançou no pego, e tanto que assim o vimos nos al-

liviámos algum tanto pelo grande trabalho que dava
aos marinheiros ; com tudo desesperámos de poder

navegar nelle, por nos parecer que estaria arrombado
das grandes pancadas que dava na área ; m:is Deus
parecia que andava entre nós, que de outra maneira

não se podia cuidar menos, pelos grandes trabalhos

que todos até então tínhamos passado.

Tanto que vimos esperanças grandes de Dzus, e o
navio fora dos trabalhos, determinámos de tornar a
meter os mantimentos que d*antes tínhamos tirado,

porque se n2iO molhassem, os quaes em terra tínha-

mos metidos em o navio. Não tínhamos couza que os

pudesse levar, somente uma jangada que d*antes

tínhamos feito, porém não era couza que pudesse car-

regar mantimentos por serem os mares grandes, e bo-

tava 03 hoiTiens fora de si, e virava por cima delles.

Fizemos então um batel, o qual foi feito em três dias,

e o lançaram ao mar a levar uma amarra ao navio

com uma ponta, porque já estava desamarrado, e a

gente que nelle estava andava em grande trabalho»

porque as correntes eram grandes e o vento muito

rijo, e não tinham mais que uma amarra, e tanto que

o amarraram logo lhe metteram o fato e mantimento,

o que foi desta maneira.
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D. Álvaro mandou apartar oito sacos de biscouto

para levar, e sessenta caixas de marmelada, das quaes
deixou obra de cincoenta, e levou alguns trinta bar-

ris de quarta de conserva, e deixou alguns vinte e

cinco. Levou duas dúzias de lançoes cozidos, e deixou

oito para a gente que ficava na ilha ; e assim deo um
barril de farinha que sahio da nao ; mandou fazer

também empadas de pássaros, e cozeram-se ern

uma fornalhasinha que mandara fazer para o mar; e

levou mais duas pipas e meia de vinho, e deixou uma
só, e assim três de agoa, sem deixar pouca nem mui-
ta ; e uma caixa encourada cheia de prata lavrada, e

alguns capacetes e malhas, e outras trouxas de fato, o
qual levava também em barris, de que tudo carregou

o navio de maneira, que por carregar fato deixou de
levar a gente que tinha dito, que seriam sessenta ou
setenta pessoas, das quaes não levou mais que qua-
renta.

Eu me achei ao tempo que D. Álvaro se quiz em-
barcar, e me embarquei a nado com levar um barril

de seis almudes de vinho, por me mandar dizer o dito

D. Álvaro o levasse ao navio, e depois de eu já lá es-

tar foi D. Álvaro e D. Duarte Rodrigues ambos a

nado dissimuladamente por amor da gente por não vir

já o batel a terra, e os mares serem grandes ; tanto

que chegaram ao navio, disse D. Álvaro que elle se

achava mal disposto e enjoado, e por não estar para
poder governar, e ser pouco experimentado, dava seo
poder a Duarte Rodrigues, para com elle mandar o
que melhor lhe parecesse, e veio então o mesmo Duar-
te Rodrigues com este poder, e mandou despejar o
navio da gente que levava, dizendo que tinha treze

pessoas de obrigação, as quaes havia de levar, e que
não podia ser sem despejar alguma da que ahi estava : e
nos lançaram então fora, tendo já metido dentro todo
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o nosso vestido, e as pessoas que para fora fomos fo-

ram treze, tantas quantas em nosso lugar haviam de
ir: e nos meteram todos em o barquinho que d'antes

tinham feito, ás estocadas, sem nenhuma piedade, nem
nos valia chamarmos por Deos, nem per Santa Ma-
ria, nem menos pormos diante delles um Crucifixo,.

que tão cruamente desamarraram o batel do navio, no
qual não cabiam mais que oito pessoas, e fizeram ca-

ber por força as treze: e entre nós não havia quem
soubessse remar, mais que um só homem ; e quando
assim nos vimos nos puzemcs em um grande pranto,

e nos dávamos por perdidos por não sabermos tomar
a ilha : e as correntes eram muito grandes, de manei-

ra que Duarte Rodrigues e Álvaro de Andrade nos
botaram ás estocadas assim desta sorte que já disse.

Então foi vermos nossa perdição tão propinqua, e

não termos outro remédio senão em altas vozes pe-

dir misericórdia a Nosso Senhor de nossos peccados^

e que nos livrasse daquelle trabalho. Tomámos então

dous remos, e começámos a remar para terra: eram
os mares tão grandes, que nos parecia que nos soço-

bravam debaixo ; não tivemos outro remédio senão
lançar-nos a nado, o que fizemos doze pessoas, afora

uma que ficou no batel por não saber nadar, e sa-

himos quasi afogados. O que ficou era um homem
que vinha na nao por despenseiro d'el-Rei, ao qual

chamavam Duarte da Costa ; e este sahio fora mila-

grosamente, por vir um mar muito grande que er-

gueo o batel tão alto, que quando deo a pancada na

agoa cahio o homem fora, e o batel soçobrou, e ca-

hio por uma banda delle : e quando tornou acima
juntamente com o batel se pegou a elle da outra banda,

e tomou um Crucifixo, e se abraçou com elle, pedin-

do-Ihe ajuda e favor : e nisto as correntes da agoa

levavam o batel para fora da ilha, e com elle a Duar-
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te da Costa. Quiz Deos que a corda que levava o
batel se embaraçasse no fundo, e se metesse entre

duas pedras de maneira que fez estar que Io o batel;

então lhe acudiram algumas pessoas das que estavam
em terra, e trouxeram o dito batel junto do arrayal.

Nisto veio um mar que o botou fora, de maneira que
Nosso Senhor milagrosamente nos sustentava alli, e

os que foram no batel disseram todos primeiro que
partissem um Pater Noster e uma Ave Maria pelas

almas dos que alli ficavam ; álem de outras muitas

mercês, quiz-nola Nosso Senhor fazer de nos dar este

batel para podermos ter mais alguma esperança de
vida.

Eu me achei no navio com meo irm.ão, o qual vie-

ra com D. Álvaro e Duarte Rodrigues também a na-

do, porque sabia bem nadar, para os esforçar, e alli

era temeroso o nadar, por cauza dos tubarões, que
alli havia muitos. A cauza também porque este meu
irmão se embarcava, era porque ao tempo que se fez

o navio não havia batel, por onde correo grande pe-

rigo de se quebrar, e pelas grandes pancadas que da-

va na área não podiam saber se estaria aberto ou não :

veiu então meu irmão, e deitou-se a nado, e o foi ver
todo ao redor, e se estava por dentro quebrado ou
não ; trouxe então novas que estava muito são, por
tanto o admitliram a levarem-no comsigo.

Tanto que veio ao botar da gente fora do navio,

deitaram também este meu irmão, então se chegou
elle a Duarte Rodrigues, e lhe lembrou o trabalho
que passara quando foi ver o navio, que portanto me-
recia que o levassem, e também lamentando duas ir-

mãs que tinha
;
por onde me chamaram a mim que

estava na proa do navio enjoado, e vindo pegou em mim
um Álvaro de Andrade, criado do conde da Casta-

nheira, e me botou fora do navio, por me não que-
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rer quasi deixar fallar; e com tudo roguei a Duarte
Rodrigues que me não mandasse botar íóra ; respon-

deu-me então que qual queria, que um de nós havia

de ir fora, ou eu ou meu irmão.

Houve muitos que disseram que ficasse eu, e que
meu irmão fosse fora : e nisto se chegou Vicente Vaz,

marinheiro qne tinha andado no batehnho a acarretar

mantimento, por não haver quem se atrevesse a que-

rer trazer couza nenhuma nelle ; disse então este, que
lhe fizesse uma mercê pelo trabalho que tinha passado.

Respondeu lhe então que faria. Disse então Vicente

Vaz. Botai' me antes fora. E como alli não havia ra-

zões que se pudessem escutar, não tratou mais de dar
reposta, mas antes disse que me botassem antes fora,

que a meu irmão.

Com isto nos despedimos com grandes prantos e

choros, como em tal trago convinha, mas segundo me
parece, de Deos veio lançarem-me fora, porque de
outra maneira não nos podíamos ambos salvar, por-

que já pudera ser que indo eu, e ficando elle morrera,

como morreram as cento e cincoenta e quatro pes-

soas, e assim escapámos ambos. Di que succedeo de-

pois que o navio partio até a minha chegada depois

a Cóchim, e os trabalhos que passei com os meus
companheiros, adiante farei menção.



Lembrança que eu Manoel Rangelfiz das cousas

que nos aconteceram^ e das misericórdias que Deos
comnosco uzoti, e trabalhos em que nos vimos despois

de ser partido D. Álvaro em o navio que fizeram a
26 de Setembro^ e chegaram a Cóchim a treze de No-
vembro de 1555

TANTO que o navio foi partido da ilha de Pêro
dos Banhos com D. Álvaro, e os mais que com
elle iam, e que nós varámos o barquinho eai

terra, logo a primeira couza que fizemos foi sabermos
quantos ficámos em terra, e achámos ser cento e ses-

senta e seis pessoas, entre as quaes estavam duas mu-
lheres que em a nao vieram. Nós assim como disse,

€ também sem quem nos regesse ordenámos que o
mantimento que na ilha eístava se entregasse aos após-

tolos, e o tivessem mettido em uma despensa, e para

governarem os mais ordenámos três pessoas, quaes

eram Diogo da Rosa, Gaspar de Barros, e eu, todos

três governámos a gente toda em tudo, e no comer
principalmente, que era mais necessário, e os que aju-

davam a estes três eram Jorge Gomes criado d'El-Rei,

e Domingos Lopes : os outros ditos acima no mais
governavam como capitães, e castigavam os que o
mereciam, e assim ordenado isto puzeram cobro so-

bre os pássaros que na ilha havia, que os não comes-
sem todos juntos, os quaes remediavam parte alguma
da fome que entre nós havia.

A estes que tinham a seu cargo os pássaros deram-
Ihe juramento de não consentirem tomar pássaro ne-
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Bhum pessoa nenhuma, somente aquelles que tinham
cuidado de os tomar para a despensa, e dahi se des-

tribuirem como viam ser mais necessário, e mais para

hiscas que lançavam para pescar, e assim se guarda-

vam de noite como de dia aos quartos, e dahi per
diante se gastaram os pássaros muito mais regida-

mente que de antes. Mais ordenámos para o barqui-

nho um mestre com seis homens que fossem ao mar
pescar todos os dias, para que o peixe ajudasse aa
mantimento que na terra ficara, até que Nosso Senhor
nos mandasse soccorro, e todos es dias que o mar
dava lugar púnhamos muita diligencia em o barqui-

uho trazer algum peixe, e o que nelle vinha o levavam
|Cgo á despensa, e o faziam em postas tamanhas umas
niomo as outras, e o coziam, e mandavam assentar a

gente toda em ordem, e tanto davam ao grande como
ao pequeno, e ao negro como ao branco, e desta ma-
neira se governava a gente toda como irmãos, sem
entre elles haver nunca brigas, porque os que os re-

giam não o consentiam, e quem havia mister castigo

davam-lho.
Puzemos também grandes guardas em as fontes que

já na ilha tínhamos, e a agoa que recolhiamos levavam-
na á despensa para agoar o vinho com ella, e D. Al-
uaro tinha levado três pipas de agua que havia na
Aha, e não deixou pouca nem muita, por onde nos
pareceu que nossas vidas fossem breves por causa das
muitas calmas que na ilha havia : mas como Nosso
Senhor sempre usava de misericórdia comnosco tínha-

mos para a gente beber, e a que sobejava a metiam
na despensa, para quando nos víssemos em pressa nos
soccorrermos delia

;
porém o vinho, que seriam três

pipas, vinha misturado com a agoa salgada de ]uan-

do as tirámos do mar, e fazia muito mal á gente, que
lhe secava os bofes, e para isto foi necessário que
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uando o bebiam lhe deitassem três partes de agoa, e
sim o bebiam, e nos duraram três mezes e quinze

ias.

D. Álvaro e Duarte Rodrigues nos tinham prome-
tido diante de um Crucifixo, que como chegassem a C6-
chim nos mandariam soccorro, e que se o governador
nos não quizesse mandar buscar, que elles á sua custa,

fariam navio que viesse a esse effeito, e com este pro-

mettimento tínhamos algum descanço. A este tempo
andávamos tão debilitados da fome, e nossas forças

eram tão poucas, que quantos éramos não podiamos
botar um batel ao mar para ir pescar, e todo o dia

andávamos metidos na agoa até o pescoço por ter-

mos mão no batel, que o não quebrassem os grandes
mares que nelle davam, que algumas vezes o lança-

vam sobre as pedras, e os que topava diante também
iam para uma e outra banda, e a muitos feria nas per-

nas, e passava por riba delles : e o batel ia logo pela

manhã, e vinha á tarde, e muitas vezes vinha sena

peixe, do que recebíamos muita dor; e o que vinha
do mar era mais mantimento nosso, que o que tínha-

mos em terra; por ser muito pouco não comíamos
mais que duas vezes ao dia, e o comer era uma pos-

tinha de peixe ta nanha a um, como a outro, e de bis-

couto como duas castanhas, e de queijo como uma
unha do dedo polegar, com meio quartilho de vinho
com as três partes de agoa, e com isto, e com a graça
de Nosso Senhor nos sustentávamos.
Os psixes que o batel trazia eram desta qualidade,

vermelhos de tamanho de gorazes, aos quaes nós cha-

mávamos pargos, e tubarões, como os da Costa da Gui-
né ; eram muito ruins de pescar, porque lhe levavam
as linhas e anzoes, e para isto tivem )s grande ardil

para qu2 os pescadores não deixassem de ir todos os

dias ao mar: tínhamos dous ferreiros, que outra cou-
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za não faziam senão anzoes, por haver dia que o peixe

levava dez e quinze anzoes, e desta maneira sempre an-

dava a cousa bem ordenada. Quando o tempo era

roim tinhamos então grande trabalho, e quinze dias

se faziam que o batel não podia ir pescar, e neste

tempo nos socccrriamos das raizes das hervas, e as

assavam.os, e aos caranguejos, os quaes eram poucos,

e com isto passávamos neste tempo.
Mais viviamos com a esperança que tinhamos do

soccorro que nos podiam mandar da índia, que com
o que nos sustentávamos : e cada um procurava vigiar

se vinha alguém que nos tirasse daquelle purgatório,

para que também lhe dessem alviçaras de tão gran-

des novas, como era o porque esperavam, e com isto

nos parecia um dia um anno.

Estando nós assim, que havia dezaseis dias que o
derradeiro navio era partido, vimos pela parte do sul

ao lume da agua uns relâmpagos que pareciam fogo,

e todos os que os viamos julgavam o mesmo, e por
fazer escuro o não enxergavam serão quando os re-

lâmpagos allumiavam, e pareceram-nos velas. Nós
com este alvoroço fizemos outro em terra com grande
procissão ao redor da ilha, disciplinando-se todos, e

pedindo misericórdia a Nosso Senhor, com grandes
gritos e choros, todos juntos de joelhos diante do
altar, em que pedíamos o de que tanto tinhamos neces-

sidade, e toda aquella noite andámos desta maneira:
e quando che<^amos a outro dia pela manhã que não
vimos velas ficámos muito tristes, que de todo nos
parecia que nossas vidas acabavam : e logo arvorá-

mos um mastro do traquete da nao no mais alto da
ilha, e nelle puzemos um farol de uns arcos de ferro

para ter fogo, o qual ardia toda a noite, e nos deu
grande trabalho pela muita lenha que se gastava, e

na ilha haver pouca : e tivemos este fogo trez mezes
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e meio, ou quatro, e estava sempre acezo em chama,

e podia-se ver trez ou quatro legoas, e em riba delle

um lançol para que se passassem de dia, que o podes-

sem ver ;
porém fomos tão mofinos, que nem navios,

nem nem galés pudemos ver.

Todos os dias que a gente podia andar em pé ía-

ziamos procissão ao redor da ilha : cada quinze dias

nos confessávamos, e nos disciplinávamos alguns por

nossas devoções em quanto se rezava o Psalmo
Miserere : e o que nos dava maior dor era não termos
aviamento para poder tomar o Santíssimo Sacramento,

que, se o tivéramos, nossa pena não fora tanta em
fallecer alli, como tínhamos.

Os padres apóstolos eram três, os dous de missa, e

o outro não.

O padre Gonçalo Vaz era pregador, e o outro se

chamava Pascoal, e o pregador nos pregava sempre
nos domingos e festas, e era muito devoto de Nossa
Senhora, e nos encomendava que sempre andássemos
aparelhados para quando quer que nos chamasse
Deus. Todos ainda éramos cento e sessenta e seis

pessoas de differentes pais, porém no mais irmãos

muito conformes: todos sabíamos que não tínhamos
mais mantimento que só para vinte dias com
toda a estreiteza que se pudesse pôr, e que havíamos
de esperar por socorro três mezes, e acabado o man-
timento seriam acabadas nossas vidas ; com tudo isto

terem bem sabido, não houve quem se quizesse amo-
tinar a tomarem o comer uns a os outros, mas antes

morrer, que tal oífensa fazer a ninguém : e tinham
tanto acatamento aos que o regiam, que era couza
pasmosa; e alguns havia que traziam máos costumes
de jurar, nestes puzemos tanta diligencia, que dentro
em dez dias não havia ninguém que soubesse jurar,

e todos os bons costumes que podíamos ter tínhamos.
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Tornando, como digo, aos mantimentos, tanto que
uns poucos de alcatrazes se gastaram na ilha, que
delles também os pescadores levavam ao mar, quiz

Nosso Senhor dar-nos outro, que foi encher se-nos a
terra de hervas, que foi o melhor mantimento que
houve, porque deste se abastou a gente toda do que
lhe era necessário. E com estas misericórdias que vía-

mos, tínhamos tão grandes esperanças que Deos nos
havia de salvar, como se claramente o viramos dian-

te de nossos olhos.

Quem cuidara que cento e sessenta e seis pessoas

se podiam sustentar cinco mezes em uma praia de
área de trezentos passos de comprido, e cento e ses-

senta de largo, sem outro mantimento, senão o que
Deos ministrava ? Tendo nós assim tanto cuidado de
nos encomendarmos a Elle, tinha Elle também de
nos dar remédio cada dia para nos sustentarmos. E
alguns dias que o barquinho não podia ir ao mar, lo-

go Nosso Senhor delle nos lançava o mantimento,
que era lobo ou tartaruga : algumas tomávamos as

quaes vinham a desovar á terra : e cada uma tinha

muita soma de ovos, uns delles tinham a clara pro-

priamente como os de galinhas, e outros mais peque-
nos sem claras, que pareciam gemas de ovos, e os

que tinham clara, tinham uma pelle por casca como
propriamente pergaminho : e traziam tanta soma de
ovos, que uma vez tomamos uma, e contámos-lhe os

ovos, e achámos mil e oitocentos e trinta e seis, e
destes seriam duzentos de casca, e os mais de ge-

ma ; e algumas vezes pela manhã as achávamos ca-

vando na terra com as mãos, e fazendo covas para

porem os ovos, e os punham em altura de uma va-

ra de medir, e calcavam-nos muito com aterra, e de
pois de postos se tornavam para o mar ; e delles nas-

ciam as tartarugas pequenas, e nascidas logo iam em
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busca do mar sua natureza, e não saiam fora senão

quando o mar e o tempo andavam tempestuosos.

Era tanta a agoa que se descubrio depois na ilha,

que o comer de peixe se cozia com ella
;
porém a cal-

ma e a muita gente a gastou de maneira, que foi ne-

cessário pôr cobro sobre ella ; e como a ilha era bai-

xa no meio, e alta pelas bordas, quando chovia, a

agoa não corria, e ficava dentro, e a tomávamos. As-
sim que com estas misericórdias que Deos comnosco
uzava, linhamos esperanças que nos salvaríamos ; e

assim viveu toda a gente até Janeiro, e não falleceo

pessoa nenhuma em cinco mezes, que era o tempo que
se esperava por soccorro da índia. E vendo nós que
passava o tempo, e que ninguém vinha por nós, logo

a gente começou a adoecer e morrer, e dentro em
Janeiro falleceram trinta pessoas, e cada dia sepultáva-

mos seis e sete pessoas, e não havia quem já tivesse

forças para os poder enterrar, nem menos metter nas

covas
;
que se acazo fora que o soccorro viera por

todo o mez de Dezembro, não acharam mais mortos
que seis pessoas. Se o fogo do purgatório dá tão

grandes penas nas almias, verdadeiramente que aquel-

le o parecia, e tantos eram os que jaziam doentes, co-

mo os que andavam em pé : uns pediam uma gota

de agoa, outros pelas chagas de Christo que lhe des-

sem alguma couza para comer, e assim nos viamos
com tanta piedade, que pedíamos a Nosso Senhor
que houvesse por seo serviço levar- nos para si antes

que ver-nos em tanta pena e tribulação, que já não
sentíamos senão não ter quem nos enterásse, e o pri-

meiro que faílecia se achava por ditoso, pois tinha

quem o sepultasse. Aos doentes sempre tivemos cui-

dado de lhe darmos sua reção bem cozida, e assim

andávamos com este trabalho, e com tudo sempre
Deos uzava comnosco de muitas misericórdias. Até

3 VOL. II
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Janeiro dêmos á gente toda o comer cozido, e d^alli

por diante por não haver lenha se dava o peixe cru,

e aos doentes se dava cozido, e lho levávamos pelas

choupanas, e os otitros com trapos velhos e hervas o
coziam : e com tudo isto nos trazia Deos a alguns em
pé para remediarmos os doentes, e nisto andámos até

Fevereiro.

Sendo meado de Janeiro nos deo uma tormenta tão

grande de ventos Nordestes, que parecia que queria

levar a ilha em que estávamos, pelo ar, e durou dez

ou doze dias, e neste tempo não ia o barquinho ao
mar, e passávamos tão mal nestes dias, que quasi mor-
reo toda a gente neste tempo, e não nos mantinhamos
senão em azeite cosido com uma pouca de agoa, e isto

bebíamos naquelles doze dias; outros matavam pás-

saros que passavam pela ilha, que vinham de outras

terras, e lhe atiravam com os páos, e os matavam, e
destes eram poucos ; e nestes dias não podíamos an-

dar senão arrimados em páos. Umas hervas havia tam-
bém na ilha a que chamavam baldroegas, estas co-

miam cozidas ; depois disto sobrevieram nos quinze

dias de grandes calmas, que parecia que andávamos
metidos em brazas e chamas : porém deu-nos Deos
tanto peixe neste tempo, que mandávamos pelas chou-
panas perguntar a quem queria mais peixe, e nestes

dias nos sahio um lobo marinho, e uma tartaruga, c
os puzemos a secar ao sol, e os ovos, que foi grande
remédio para passarmos alguns dias. Depois sobreveio

outra temporada tão grande, que nos deo tambena
grandíssimo trabalho, porém Deos primeiramente,
e o peixe que tínhamos a secar nos deo mais algum
alento.

Estando já (como disse) sem esperança de termos
soccorro nenhum da índia, e que a maior parte da
gente era fallecid-i, e a que mais ficava jazia doente, e
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que se não pod:a levantar, tomámos todcs conselho,

que meio poderíamos ter para que não acabássemos
alli todos ? Pareceu-nos bem, que se d'alli se pudes-

sem salvar algumas pessoas, que seria bom. Assentá-

mos que dos páos que estavam pelas choupanas se or-

denasse um barco em que pudesse caber a mais gente

com que o barco se atrevesse, que de outra sorte não
havia remédio nenhum: e quando isto ordenámos, era

naquella derradeira tormenta que tivemos, que nos
não deixava ir o barquinho ao mar ; mas quando o
começamos (ez logo bom tempo, e foi o barquinho a
pescar, e houve tanto peixe, que secámos oitenta tu-

barões ; e ás pessoas que ordenámos parA fazerem o
barco lhe dêmos alguma ração maior que aos outros

para terem forças para o fazerem ; e o mestre delle foi

Jeronymo Vaz, bombardeiro, por ser homem de en-

genho, e velho. Trabalhávamos no barco pelo manhã
e á tarde, por causa das calmas: e uma serra velha
que alli ficara de quando fizeram o earavelão de D.
Álvaro, estava tão ferrugenta, que quando começá-
mos a serrar logo quebrou, e ordenámos então outra de'

uma espada com que serrámos alguns pedaços de páos,

e uns seis bordos da nao, que o mar lançara fora. A
quilha do barco se fez de um páo que estava em uma
choupana, e sahiu curta, e emendaram-na com sete

palmos mais, de maneira que ficou de comprimento de
vinte e sete palmos. Ella assim feita levamo-la em dia

de S. Pedro todos com procissão, e o padre Gonçalo
Vaz lhe rezou um responso, e lhe puzémos nome S.
Pedro á sua honra.

Posta a quilha em seu logar não tínhamos um páo
para as rodas do barco, e quiz Nosso Senhor que fos-

semos achar uma curva da nao, de que as fizemos de
popa a proa: e a serrámos pelo meio, e permettio o
mesmo Senhor que nunca a víssemos senão em tempo
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que fosse necessária, porque se a viramos antes que
determinávamos de fazer o barco, tiveramo-la quei-

mado, e alli nos dava Nosso Senhor todo o apparelho

que era necessário.

Os braços para o barco íizeram-se de quaesquer pe-

daços de taboas, e do cisbordo da nao que ainda tí-

nhamos ; e assim desfizemos todas as choupanas, e de

noite dormiamos ao sereno, e de dia andávamos á cal-

ma que nos assava ; e assim se fez o barco de um cis-

bordo e de uma dúzia de taboas, e das aduelas das pi-

pas fizemos carvão para se fazerem pregos pequenos

e anzoes. Dizer, a estas pessoas que fizeram o barco, a

ajuda e engenho que Deos lhe deu, era muito para

pasmar, que de quantos o fizeram nenhum sabia to-

mar enxó nem machado na mão para o ordenar, se-

não Deos os mettia em esforço, e os ensinava, porque

era servido que alguns escapassem, para que estes fos-

sem núncios de tão grandes cousas, como alli passá-

mos, e das misericórdias que Deos com.nosco tinha

uzado. Os que carpintejavam eram cinco pessoas : os

que serravam, quando uns cançavam, outros ajudavam,

outros aparavam as taboas, e outros as pregavam, e

todos faziamos como Deos nos ajudava.

Ordenado e posto em pé o barco, não havia quem
o soubesse calafetar : quiz Nosso Senhor que um Fran-

cisco Rodrigues da casa do armador da nao, que vi-

nha por despenseiro do mesmo, disse que se atrevia

a calafeta-lo (cousa de que nós fizemos pouca conta

pelo não ter costumado) somente dizia, que elle vira

calafetar a nao em que viemos, e que por alli se atre-

via a calafetar também o barco ; e para vermos quanto

Deos nos ajudava, e quanto era servido, se pôs em
feição, e o calafetou tão bem como se o uzara sempre:

e a estopa se fez de uns pedaços de cabos que o mar
lançava fora, e duas mulheres que entre nós estavam
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os destrociam. Depois de calafetado fizemos uns páos

para o lançarmos ao mar, e eram roliços, porque nos

não atrevíamos a lança-lo na agoa sem elles, peias

forças tornarem já a fallecer; o mastro para o barco

foi o que estava arvorado com o fafól : e as velas se

fizeram de camizas, e as cordas das linhas com que
pescávamos, quanto era bastante para a dirça e es-

cota : e fizemos duas amarras-da estopa com que ca-

lafetámos o barco ; e porque outra não tínhamos, e

era fraca, e as correntes eram grandes, e não poderia

ter o barco, estwemos em desfazer uma peça de ve-

ludo carmezim, porém Deos de muito pouco fez gran-

de ; e assim também os cabos para o barco, onde
eram fracos confiámos que seriam fortes com ajuda

de Deos. Posto, como digo, o barco em pé com tudo
aquillo que Deos nos deo para elle, o lançámos ao
mar todos quantos éramos: e dentro nelle iam cinco

homens com um dos apóstolos, e aqui nos accrescen-

tou Deos as forças, e o puzemos á borda da agua com
cair o batel fora dos páos. Nisto veio um mar tão

grande, que parecia que o havia de fazer em pedaços,

e o meteo dentro na agoa sem perigo nenhum, nem me-
nos dos que iam dentro : e logo lhe deitaram uma amar-
ra com uma pedra, e lhe meteram dentro obra de quin-

ze tubarões tamanhos como uma pessoa, com uma pipa

de agoa, e m^is dois barris de vinho de quatro almu-

des cada um, sem mais mantimento nenhum.
No primeiro dia de Abril nos embarcámos os que

podiam ir dentro no barco, e muitos que dentro iam
dezejavam de se tornar fora, por razão da muita agoa
que fazia. Partindo nós sem que soubesse reger-nos

nem governar-nos, somente Deos, e o caminho não
era tão curto, que não fossem trezentas ou quatrocen-

tas legoas, e as pessoas que dentro iamos seriam vinte

e sete, não fazendo conta que poderíamos viver, mas
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indo por esse mar onde a ventura nos quizesse levar»

Os trabalhos que passámos emquanto andámos pelo

mar, não tem conto, porque de dia e de noite nào fa-

ziamos outra couza senão lançar a agoa fora, e cona
quantos éramos a não podiamos vencer.

Já seriamos, haveria obra de vinte dias, partidos da
ilha com o mantimento que acima disse : nelle tivemos
tanto regimento, que não bebiamos mais que um co-

pinho de vidro muito pequeno de agoa, e dos tuba-

rões comíamos uma só talhada da grossura de dous
dedos, e assim iamos tão fracos, que nos não podia-

mos ter, e assim passámos muita fome e sede pelo

mar, que houve pessoas que bebiam mijo, e delle

morreram quatro pessoas, outras da agoa salgada. Indo
nós com esta fome e sede sobreveio uma trovoada em
que tomámos obra de um almude de agoa da qual nos
fartámos todos, e assim tomámos sete ou oito doura-

das, que nos duraram obra de quatro dias; e no cabo
dos vinte dias vimos cobras pelo mar, e pareceu-nos

que estávamos na costa da índia, de que tivemos al-

gum descanço ; mas indo nós governando ao Nordeste
nos deu tanto vento que nos fez governar ao Sueste

:

e indo nós assim correndo sem levarmos mantimento
nenhum, mais que barbatanas dos tubarões para o ou-

tro dia, e um almude de agoa (já então tínhamos an-

dado pelo mar trinta e três dias) naquelle dia em que
o mantimento se havia de acabar houvemos vista de
duas ilhas, e aportámos em uma delias, e quiz Deos
levar-nos pelo meio do canal, porque ambas eram cer-

cadas de recifes, que acertando de não entrar por alli,

corríamos risco de nos perder: e tanto que dêmos em
terra nos lançámos fora, e iamos tão fracos, que caia-

mos todos de focinhos, onde estivemos obra de duas
horas, e como tornámos a cobrar alento nos puzémos
de joelhos com choros grandes em altas vozes dando
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ao Senhor graças, pois nos trazia á terra onde pudés-

semos ser enterrados.

Procurámos então de buscar couza que comêssemos,

e tomámos caranguejos, que cozemos e assámos ; e

estando nós assim disseram algumas pessoas que lhe

déssemos licença para irem pelo mato a ver se acha-

vam alguma agoa para beber nas tocas dos páos : e

tanto que foram pelo mato viram alguns negrcs, e o

primeiro que os vio no lo veio dizer ; mas não lhe

dêmos credito, que cuidaria algum dos nossos que se-

riam negros, por virmos taes, que ao longe não en-

xergávamos nenhuma couza; e dahi a obra de meia

hora veio um negro ao longo da praia como homem
que vinha haver fálla de nós, estando também junta-

mente comnosco um dos apóstolos, o qual estava

mais ao longo do mar : e vendo este padre ao negro

começou a fogir ; o negro que isto vio ftz o mesmo
para onde estavam outros que habitavam na outra

ilha, e tanto que os vimos ir assim foram três pes-

soas dos nossos em seo alcance ; os negros lançaram

seos batéis ao mar, e fogiram
;
pelo que fomes muito

tristes por não sabermos onde estávamos, e também
por cuidarmos que iriam buscar gente para nos ma-
tarem. Depois fomos ver a terra, e achámos muita

agoa salobra, e peixe pelo canal acima, e com isto

dêmos muitas graças a Nosso Senhor, e puzemo-nos

a comer quanto achávamos : e elles nunca mais tor-

naram, por onde nos pareceo ser gente para pouco.

Dahi a oito ou dez dias determinámos de tomar o

caminho para outra ilha para onde os negros fugiram,

e não a pudemos tomar pelo vento ser contrario, e

nisto andámos obra de três dias sem fazermos já con-

ta de a tomarmos. Vendo nós que o peixe era já pou-

co, determinámos de pormos forças para a podermos
vencer.
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In io assim no meio do caminho, que seriam qua-
tro legoas pouco mais ou menos de uma a outra, se

nos fez o vento escaco de maneira, que a ilha nos fi-

cava muito a balravento, e íamos cair sobre os bai-

xos, que todos estavam quebrando em fro!, e houve-
mos então conselho, que nos tornássemos, pois já não
podiamos tomar a ilha. Fizemo-nos então em outro
bordo, e tão escaco era o vento para uma banda, como
para a outra, e a corrente impetuosa que nos levava

aos baixos. Vendonos nós assim lançímos a fatexa

ao mar, e assim estivemos sobre ella até o vento
acalmar, e como desse algum logar logo nos ergue-

mos e tomámos os remos, e começámos a remar pa-

ra tomarmos a ilha donde partimos, e não pudemos
puxar tanto, que não fossemos dar em um pedaço de
área onde tivemos as esperanças perdidas. Sahimos
então do batel fora, e nos metemos na agoa, que
nos dava pelo pescoço, e algumas vezes nos cobria,

e tomámos o batel á sirga, e outros pegados nelle que
o não levassem as correntes da agoa, que eram mui-
to grandes, e levámo-lo a uma enseada, e alli lhe ti-

rámos o peixe todo, e puzémos nelle muita regra ; e

neste comenos se fez o batel em pedaços, que com
tanto trabalho tínhamos feito ; e o peixe que tínha-

mos não podia durar mais que um mcz, e já adoe-
cíamos todos. Tomámos então eu, e Gaspar de Barros,

com mais outros dous homens que vimos serem neces-

sários para nos ajudarem, e fizemos um esquife peque-
no para nelle podermos passar á outra ilha, fomos
então ao mato a cortar cavernas e braços para o or-

denarmos.
A ordem que tivemos foi esta: que dous iamos a

cortar os braços e cavernas, e o páo era tão molle,

que nos não dava trabalho ao falquejar, e ao outro

dia os acarretavam do mato, e logo despregámos o



Historia Trágico-Maritima 41

taboado do outro batel que se nos quebrou, e outros

a cortar as táboas, outros a furar e a pregar, de ma-

neira que foi feito o melhor que pudemos, em obra

de quinze dias.

O batel feito não havia com que o calafetar, e com
camizas o calafetámos ; e a vela do outro batel nos

sérvio ainda para esse eífeito, e acabado o botámos
ao mar, e um dus ]ue no-lo ajudaram a fazer se fez

doente por não ajudar a deitar a agoa fora (que tan-

ta fazia) e mais por não ir nelle com medo de se ir

ao fundo, e nos meteo dentro nelle dez pessoas, e

partimos um dia pela manhã, e chegámos á tarde tão

fracos por haver dias que andávamos doentes de fe-

bres, e estas ilhas também serem muito doentias, as

quaes se chamam de Mameluco, e estão na altura de
Melinde ; e nós na ilha sahimos fora em terra, e nos

metemos debaixo das palmeiras, e foram dous homens
cada um por sua parte se viam alguma gente, e quan-

do vieram trouxeram noticia que não acharam mais

que palmeiras e choupanas, e lhe perguntámos se

havia couza que pudéssemos comer? Disseram não
haver mais que caranguejos do mato, e da área, e

muitos cocos
;
pelo que então folgámos muito, e por

haver também choupanas de palha, por onde nos pa-

receo bem mandarmos alguma gente a buscar cocos,

e delles comemos dez ou quinze dias, o que nos pu-

nha mais fastio que sustentação. Neste comenos veio

um homem fazer leite de cocos, e coziamo-lo, o qual

bebido com a virtude de Deos nos pôs muita sustan-

cia e forças. Como com ellas nos vimos, determiná-

mos ir com as agoas vivas a mariscar áquelles baixos

na derradeira maré; achámos cinco moreas, e uma
lagosta, de que ficámos assas contentes por termos

certeza que alli nas agoas vivas teríamos que comer.

A estas ilhas viemos ter em Agosto, e já tínhamos
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por certo que não podia alli vir gente senão em Ja-

neiro, que eram seis mezes, e os negros não vinham^

a esta ilha senão a pescar, e a fazer cairo, porque
nella haviam muitos tanques de agca doce cheios do
dito cairo, e com estas esperanças de virem, os negros

nos podiamos salvar ; e d'alli por diante iamos no
batelinho a mariscar com as agoas vivas, onde clara-

mente vimos as grandissimas misericórdias que Deos
comnosco uzava, porque havia dia que traziamos oi-

tenta ou noventa lagostas, e comia cada pessoa três

ou quatro lagostas a cada comer, e muitas moreas
que matávamos com páos ás pancadas, e quando não
haviam agoas vivas iamos de noite aos baixos, meti-

dos no mar até os peitos a buscar búzios de uns que
tem miolo, os quaes não sahem senão de noite a bus-

car de comer, então pelos rastos achavamo-los, os

quaes nos puzeram muitas forças e alentos.

Postos nós em nossas forças procurámos de tornar

em busca da gente que ficara na outra ilha, entre a

qual ficaram os três apóstolos, e um delles já quando
de lá viemos era morto, e assim mais um Diogo da
Rosa que viera por bombardeiro da nao, com mais
outras quatro pessoas, e tanto que o tempo deo lugar

nos tornámos em busca dos mais á ilha; dos quaes
não achámos mais que dous quasi mortos, e os
padres apóstolos também mortos: quatro morreram
á fome, porque quando já de lá viemos não haviam
mais que cento e sessenta palmeiras, as quaes elles

cortaram para lhe comerem os palmitos. A estes

dous que digo que achamos quasi mortos, e que se

não boliam, lhe dêmos das moreas que levámos, e

tornaram a seo accordo, e os trouxemos comnosco,
muito tristes por acharmos todos mortos, principal-

mente os apóstolos, e além disto temerosos, por
acharmos a destruição feita nas palmeiras, por amor



Historia Trágico-Marítima 43

dos negros, que vendo este destroço nos matariam.

Estando assim aos cinco de Novembro em ama-

nhecendo vimos duas velas em outra ilha, e come-

çamos e esconder tudo aquillo que trouxemos da

outra para podermos negar que não sahiramos a tal

ilha ; e passando bem quatro horas que os negros

chegaram á outra ilha, uma parte delles veio ter

onde nós estávamos, e a outra ficou na outra ilha ; e

tanto que os vimos vir nos começamos a esconder,

para que se nos vissem não fugissem ; e querendo

chegar á terra sahiram dous homens dos nossos a

elles, dizendo-lhes que éramos homens perdidos, e

que houvessem misericórdia comnosco ; e tanto que
nos viram com medo começaram a fazer volta esqui-

pados, e parecendo-nos que tornavam em busca dos

mais para nos matarem, então pedimos a Deus mise-

ricórdia, que nos não deixasse morrer em mãos de

negros, deitados por terra chorando, e pedindo perdão

de nossos peccados : e nisto puzeram-se ao mar afas-

tados de terra, e tanto que isto vimos me despi, e me
botei a nado para haver falia delles, e tanto que elles

viram que me lançava ao mar, me acenaram que me
tornasse á terra, e isto por muitas vezes, e eu assim

que isto vi me quizera tornar, e advertindo que ficava

a terra muito longe, e que as aguas corriam muito,

me fui ao seu batel, e me peguei nelle, e elles me
meteram dentro, e disse-lhes por acenos como éramos
portuguezes, e nos perdêramos, e me perguntavam se

tínhamos dinheiro, e disse-lhes que sim, e que fossem
á terra, que lá lho dariamos, e elles não queriam ir

com medo de sermos ladrões ; e tanto que em elles

senti haverem medo tomei então uma corda e comecei
a amarrar as mãos dizendo que fossem á terra, e se

lá fosse feita alguma couza, que se tornassem a mim.
1 anto que viram que me amarrava, e que chorava
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se lhes moveu a vontade, e houveram dó de mim, e

então me disseram por acenos, que me não agastasse,

que elies queriam ir á terra, como logo foram, com
me deixarem no seu batel arrecadado, que não fugis-

se ; e tanto que sahiram três negros á terra se ar-

redaram com o seu batel, e comigo dentro, e logo

vieram todos os outros, e lhes beijaram as mãos e os

pés, e abraçando os a todos com grande choro e

pranto por vermos o que tanto desejávamos, porque
por sua parte podíamos ser postos em porto seguro.

E logo lhe dêmos todo o dinheiro que trazíamos,

e três copos de prata, e duas colheres, e dous
maços de coral por lavrar, e uma peça de veludo
carmesim, que trazíamos para a Misericórdia, e lhe

dêmos todo o mais fato que trazíamos sobre nós. O
dinheiro seriam até sessenta cruzados que trazíamos

para gastarmos pelas almas dos que morreram na

ilha dos baixos. E quando isto viram acharam sermos
gente perdida, e então acenaram para o seu batel, e

o fizeram vir a terra, e estivemos assas receosos de

nos matarem
; e tanto que veio a noite nos deitámos

junto delles na praia sempre vigiando que nos não
matassem ; e tanto que veio a manhã se foram todos

pôr debaixo das palmeiras com uma bacia de arame
nas mãos, e se ajuntaram todos em roda, e lançaram
sortes se tínhamos mais dinheiro, e logo se vieram a

nós a perguntar se nos ficara mais dinheiro, e nós

lhe dissemos que não, e elles a porfiar comnosco que
trazíamos mais, com a mão na área, dizendo que o

tínhamos enterrado; e nós respondemos que bem nos

podiam matar, porém que não trazíamos mais que
aquelle que lhe déramos: e em nos pedir este

dinheiro se detiveram três dias, os quaes nos pareceram

três annos ; de maneira que nos meteram em dous

bateis, que o outro veio depois, e nos repartiram, eu
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com cinco homens, e meu parceiro Gaspar de Barros

com outros cinco : e assim nos partimos sem saber-

mos onde nos levavam. Com tudo não pediamos a

Deos senão que não morrêssemos á fome, que ances

tomara servir mouros com guardar a fé de Christo,

que perecer como vi muita gente, que juro em
verdade, que de tripas de peixe me não pude nunca
fartar.

Despois que partimos desta ilha eni poder dos
negros, .nos levaram a uma ilha povoada, onde havia

um mouro por Rei, o qual tanto que lhe foi dado
recado que vinham portuguczes se veio com muita
gente a receber-nos, ainda a este tempo Gaspar
de Barros não tinha chegado : e nos meteram em
uma choupana, que estava ao longo do mar, e o Rei
comnosco no chão com a mais gente, e me fez as-

sentar junto deíle, e nisto veio um mouro que
sabia fallar portuguez, e me perguntou miudamente
por nossa perdição por parte d'el Rei, por não saber

a nossa lingoa, nem eu menos entender a sua ; e

como o lingoa lhe dizia o que eu com elle fallava, se

maravilhava muito : e nisto chegou Gaspar de Barros,

e o foram receber com um amor, como se todos
fôramos christãos, e o mostravam pelas obras e

gazalhado que delles tivemos. Imaginai aqui o prazer
e contentamento que poderíamos ter vendo-nos fora

de tão grandíssimas afrontas e trabalhos.

De maneira que nos teve este Rei nesta ilha nove
dias, e nos dava em cada um delles, para a nossa
gente comer, arrôs, figos, e cocos, e nós ambos iamos
comer a sua casa, que os outros não queria que sa-

hissem fora da choupana. Depois nos deu uma em-
barcação, e nos mandou á índia para uma villa

que se chama Cananor ; e vindo assim viemos ter a

outra ilha onde havia outro Rei ; tanto que o soube
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nos mandou tomar, a mim, e a meu parceiro, por um
fidalgo mouro, e tanto que chegámos nos veio rece-

ber um filho do dito Rei com muita gente, e nos le-

varam a casa d'el-Rei, onde também nos fez muita

honra, e nos deu de jantar, e estivemos com elle um
dia : e quando foi ao embarcar veio muita gente com-
nosco, e nos mandou uma vaca cora meia dúzia de

gallinhas, e algumas canas de assucar ; e partindo

uma noite, puzemos em chegar a Cóchim dez dias,

onde fomos recebidos como homens que resurgiam

do outro mundo, e vieram homens honrados, e leva-

ram cada um seo para sua casa, e logo nos confessá-

mos, e pedimos ao Senhor nos acabasse em seo san-

to serviço. Chegámos á índia em Janeiro de 1557 an

nos.
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Successo que tiveram as nãos

Águia e Garça vindo da índia

para este reino^ no anno de

TOMANDO O Viso-Rei D. Constantino de Bragan-

ça posse do governo da índia, ficou o gover-

nador Francisco Barreto em Goa, para d'al-

li se partir para o reino ; e porque a nao Garça, em
que viera o Viso-Rei D. Constantino no anno de 155^
era de mil toneladas, a maior que até então se vira

no caminho da índia, e não havia em Goa carga bas-

tante para ella, pedio Francisco Barreto ao Viso-Rei
que desse aquella a João Rodrigues de Carvalho pa-

ra ir tomar a carga a Cóchim, e lhe desse a elle a de

João Rodrigues, que era mais pequena, e já velha,

por causa das muitas vezes que invernára naquella

viagem, yntes de chegar á índia. O que o Viso-Rei
fez com facilidade, por ser assim mais proveito da
nao, e dar gosto a Francisco Barreto, que o tinha de
partir de Goa. Concertada a nao Águia (que também
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se chamava a Patifa) começaram de a carregar e me-
ter nella os mantimentos necessários para a viagem.

Sendo vinte de Janeiro do anno de T 5 59 se fez Fran-

cisco Barreto á vela da barra de Goa, com quem fo-

ram embarcados muitos fidalgos e cavalleiros, a re-

querer satisfação dos serviços que tinham feito a El-

Rei ; aos quaes Francisco Barreto foi sempre dando
meza.

Foi esta nao fazendo sua viagem com ventos prós-

peros e bonançosos; e as outras partiram de Cóchim
no mesmo tempo, em que vinha D. Luiz Fernandes
de Vasconcellos na nao Gallega, com as mais nãos

da mesma conserva, que partiram quasi no fim de

Janeiro. Todas estas nãos., assim a de D. Luiz Fernan-

des de Vasconcellos, como a em que ia Francisco Bar-

reto, e as mais que partiram de Cóchim, foram seguindo

sua derrota com tempos levantes, até dobrarem a ilha

de S. Lourenço e irem demandar a Terra do Natal. E
chegando á primeira ponta delia, que está em 31

gráos da banda do Sul, duzentas e trinta legoas do
Cabo de Boa Esperança, pouco mais ou menos, lhes

deo uma tormenta geral, e mui rija, que as abrangeo

a todas, e as tratou de maneira que foi a total causa

de as mais delias se perderem, umas mais de pressa,

outras mais de vagar, conforme ao menor ou maior

Ímpeto com que as alcançou, sem estarem á vista umas
das outras. Ficaram desta tempestade os ventos tão

rijos e contrários, e os mares tão grossos, empolla-

dos, e cruzados, que as fez andar ás voltas com gran-

de trabalho e perigo : e o que as tratou peior foram

os muitos dias de pairo que tiveram, que as deixou

abertas e desgovernadas, com curvas quebradas, ca-

vilhas torcidas, e entremichas arrebentadas ; como
aconteceo á nao de Francisco Barreto, de que logo

trataremos.
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Gastaram estas nãos em demanda do Cabo de Boa
Esperança todo o mez de Março. As nãos Tigre, Cas-

tello, e Rainha, que eram da conserv^a de D. Cons-
tantino, parece que se souberam seos pilotos melhor
governar, cu foram tão bem afortunados que lhes deo
Deos tempo com que dobraram o Cabo de Boa Espe-
rança, e vieram a Portugal ; mas as outras, que eram
do anno atrás da armada de D. Luis Fernandes de
Vasconcellos, que todas invernaram, todas se vieram
a perder em d ifferentes paragens. A nao Framenga, de
que era capitão António Mendes de Castro, ainda que
passou o Cabo de Boa Esperança, ficou tão destroça-

da, que se foi perder em S. Thomé.
A nao Garça, que era da armada do Viso-Rei D.

Constantino de Bragança, de que era capitão João
Rodrigues de Carvalho, teve muitos dias de pairo, em
que se lhe passou o tempo de dobrar o Cabo, e por
fazer muita agoa e lhes faltar a que haviam de beber
os que iam nella, foi forçado a arribar a Moçambique
como fez.

A Patifa, em que ia o governador Francisco Bar-
reto, teve muitos ventos contrários, com que esteve
arvore secca desoito dias, entre umas ondas de mares
cruzados, que pareciam altíssimos montes, de cujos
cumes a nao se via cair muitas vezes em uns valles

que parecia não poder mais apparecer; e com os gran-
des balanços que dava de uma parte a outra, lhe ar-

rebentaram as 36 curvas pelas gargantas e torceram
mais de 40 cavilhas tão grossas como o eólio de um
braqc, que prendia as curvas á nao : e quebraram 18
entremichas que cirgiam as curvas, que junto tudo
isto á velhice e podridão da nao a fez abrir por tan-
tas partes, que se fora muito facilmente ao fundo se
faltara o valor e diligencia com que Francisco Bar-
reto fazia acodir ás bombas, e lançar fora a agoa que
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entrava nella por muitas partes que estavam abertas.

A estes trabalhos acodiram com muita vigilância e

diligencia os fidalgos que nella vinham, sendo Fran-
cisco Barreto o primeiro, com cuja presença e exem-
plo andavam todos tão animados, que parecia que não
estimavam um trabalho que só portuguezes puderam
aturar para remédio do mal que soífriam, sem larga-

rem os aldrópes das bombas das mãos de dia, nem de
noite : e foi necessário acrescentar-se outro, de baldea-

rem a pimenta de uns paioes em outros para se tomar
a agoa que a nao fazia por elles, porque se receava
outro, que fora a total perdição da nao, que era ir a

pimenta ás bombas e ficarem com isto entupidas, de
maneira que não pudessem laborar nem tirar fruto

deste tão excessivo trabalho, e tudo fosse em vão, por

se não poder lançar a agoa fora, que crescia de ma-
neira, que com darem continuamente a ellas, a não
podiam acabar de vedar e secar : antes era tanta a

agoa que entrava pelas abertas da nao, que um muito
pequeno espaço que deixavam de dar á bomba acha-

vam nella mais de três e quatro palmos de agoa de
ventagem da costumada.

Neste trabalho passou a nao quatro dias continues

sem se largarem os aldrópes das mãos de dia nem de
noite. E porque lhe ficava fazendo maior o fumo do
fogão, que os cegava, por ainda naquelle tempo vir

debaixo do convés, houveram os fidalgos e criados

d'El-Rei, que davam á bomba, por menos mal não co-

merem ccuza que houvesse de ser feita ao fogo, que
fazer-se de comer com tão grande contrapezo, como
era o do fumo. Para o que pediram a Francisco Bar-

reto mandasse prover aquillo d'outro modo, porque
se não atreviam a dar á bomba, por o fogão estar

aceso : o que elle íi^z com mandar cerrar duas pipas

pelo melo, de que se fizeram quatro celhas, que se pu-



Historia Tragico-Maritima 63

zeram no convés da nao cheias de vinho, agoa e bis-

couto, e algumas conservas, de que se sustentaram

três dias, em que se não comeo couza que se houvesse
de fazer com fogo. Achadas as agoas que a nao fa-

zia, que foram 54> trataram os ofíiciaes delia, as aber
calafates e carpinteiros, de as tomarem por dentro da
nao, que por fora nâo era possível ; e assim as foraai

tomando, com se cortarem algumas curvas, liames, e

entremichas
;
que ainda que desta maneira ficou a nao

fazendo menos agoa^ ficava todavia mais fraca por cau-

sa dos liames que lhe cortaram, e assim qualquer ba-
lanço que dava a fazia jogar toda tão desengonçada
que cuidaram Os que iam nella ser cada hora a derra-

deira em que se havia de abrir, e elles acabarem todos
miseravelmente. Pelo que foi necessário darem-lhe um
cabo de proa, e outro de popa, virados e apertados
com o cabrestante, para que não abrisse de todo, e se

dividisse em muitas partes. E como a nao com todas
estas ajudas e remédios não deixava de fazer tanta

agoa, que não faziam outra cousa todos os fidalgos e
cavalleiros que iam nella, senão dar continuamente a
ambas as bombas, sem a poderem vencer e esgotar;

mandou Francisco Barreto, por conselho dos officiaes

delia juramentados, alijar ao mar muitas fazendas de
mercadores, como eram bejoim, do que se lançaram
ao mar muitos quintaes, e muitos fardos de anil, e al-

gumas caixas de sedas, e muitas couzas da China muito
ricas e curiosas.

Aconteceu neste mesmo tempo, em que se lança-

ram ao mar estas fazendas, irem dar os trabalhadores
com uns fardos de anil de um alvitre de que El-Rei
D. João fazia cada anno esmola e mercê para as obras
da egreja de Nossa Senhora da Graça de Lisboa ; e per-
guntando a Francisco Barreto, se havia também aquelle
anil de ser lançado ao mar, como foram as mais fazen-
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das a que o tinham feito ? Respondeu que não: que
quando não houvesse outro remédio para se salvar,

senão lançar- se a sua própria delle, que se lançasse,

porque ás costas havia de salvar a fazenda de Nossa
Senhora, em cujo favor confiava estar o remédio e sal-

vação daquella nao.

Indo o trabalho da agoa, que a nao fazia, por diante,

e não bastando dar-se a ambas as bombas para deixar
de ser maior quantidade da que entrava, que a da que
deitavam fora com as bombas, e receando-seo piloto,

que quando menos cuidassem lhe fosse a nao ao fun-

do, por quão rota e aberta ia, ordenou com consenti-

mento de Francisco Barreto encaminhar a nao a de-

mandar a primeira terra que pudessem aferrar, que
-era pouco mais ou menos a do Natal (onde se perdera
Manuel de Souza Sepúlveda, no galeão S. João a I4
de Junho do anno de 15 52 em 30 gráos da banda do
sul :) havendo por melhor sorte acabarem em terra

as vidas, que comerem- nos os peixes do mar.
E indo assim com a proa em terra, de que estariam

50 legoas pouco mais ou menos, chamou Francisco
13arreto a conselho o piloto, e todos os mais officiaes

da nao, e dando-lhes juramento sobre um missal e um
crucifixo, em que todos puzeram a mão, lhes mandou
que cada um delles dissesse pelo juramento que tomara
o que entendiam do estado em que a nao estava, e o
que lhes parecia bem que se fizesse. Ao que o piloto,

como pessoa principal, respondeu primeiro dizendo:

Que elle havia cincoenta annos que andava no mar, e

tinha passado aquella carreira muitas vezes, onde se

vira em grandes perigos, mas que nunca se vira em
algum tamanho, como aquelle, em que então se via,

pelo estado em que a nao estava de podre, e a muita

agoa que por estar aberta fazia. E que se Nosso Se-

nhor por sua misericórdia os levasse a haver vista de
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terra, que haviam demandar, era a maior mercê que

podiam desejar homens que andassem no mar, e se

vissem em tamanhos perigos, como eram os em que

elles se viam. Do mesmo voto foi o mestre, e todos os

mais officiaes, sem discreparem uns dos outros.

Vendo Francisco Barreto o estado em que estavam,

fez a todos os da nao uma breve falia, nascida de um
animo, a quem nem trabalhos cangavam, nem perigos

atemorizavam, para perder um muito pequeno ponto

delle, dizendo lhes : Senhores fidalgos e cavalleiros,

amigos e companheiros, não deveis de vos entristecer

e melancolizar com irmos demandar a terra onde le-

vamos posta a proa, porque pode ser que nos leve

Deos a terra onde possamos conquistar outro novo
mundo, e descubrir outra índia maior, que a que está

descuberta : pois levo aqui fidalgos e cavalleiros por

companheiros, com quem me atrevo acometter todas

as conquistas e emprezas do mundo, por árduas e dif-

ficultosas que sejam : porque o que a experiência de

muitos que aqui vão nesta companhia metem mostra-

do, me assegura e dá confiança, para não haver cousa

no mundo que possa temer nem recear.

Estas palavras disse Francisco Barreto com o rosto

tão alegre e desassombrado, como se estivesse recrean-

dose nas hortas do Valle de Enxobregas, e não posto

a varar na terra da mais barbara gente que o mundo
tem. E todavia accrescentou com ellas a todos os da-

quella companhia novas forças, e deu-lhes noves espí-

ritos para poderem continuar a levar avante o pezo do
trabalho com que iam, que era assas grande.

Indo assim determinados a varar na Terra do Na-
tal ; como as mercês que Deos costuma fazer aos ne-

cessitados de remédio são mostrar-lhes, que na maior
força da desesperação delle, ahi lho concede, assim
uzou com estes trabalhadores e affligidos navegantes,
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fazendo-lhes mercê de lhes abrandar os ventos e abo-
nançar os mares (que até então eram muito grossos e

empollados) que foi causa de a nao ficar com menos
trabalho, dando menos balanços, e de fazer menos
agoa.

Vendo o piloto e mais officiaes da nao ser menor o
perigo, foram de parecer que mudassem o rumo, e fi-

zessem seo caminho para M.^çambique, onde espera-
vam em Deos os havia de levar a salvamento, e as-

sim foi; que com os tempos galernos e brandos que
d^alli por diante sempre tiveram, foi a nao fazendo sua
viagem. Mas os fidalgos e passageiros foram sempre
com os aldrópes das bombas nas mãos, sem os tira-

rem delias um só momento
;
porque por breve que

fosse o intervallo que houvesse de se deixar de dar a
ambas as bombas, logo a agoa crescia muitos palmos,
e os vencia ; e porque não fossem vencidos delia, iam
dando a ambas as bombas continuamente.
E querendo Francisco Barreto alliviar este tão gran-

de e continuo trabalho aos fidalgos, chamou um capi-

tão dos cafres, que vinha na nao, que os fazia traba-

lhar e era seo presidente, e lhe prometeo cem cruza-

dos, se elles com seos companheiros esgotassem as
bombas. O que elles aceitaram ; e pondo os peitos ao
trabalho, e o olho no que se lhe tinha promettido, em
um dia que trabalharam esgotaram as bombas. Foi ta-

manho o contentamento de todos, que se deo boa via-

gem pela nao, como se passaram peio Cabo da Boa
Esperança ou entraram pela barra de Lisboa. E assim
foram até Moçambique, onde chegaram na entrada de
Abril do anno de 1559- E acharam a nao Garça de
João Rodrigues de Carvalho, que chegara o dia de
antes destroçada para invernar alli.

Tanto que Francisco Barreto chegou a Moçambi-
que, tratou do concerto da sua nao, e da de João Ro-
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drigues de Carvalho, o que fez com muito cuidado e

diligencia, e com muito grande despeza de sua fazenda

{couza que já nem os capitães nem os governadores
e Viso -Reis querem fazer nos tempos presentes.) O
cuidado do concerto das nãos não foi causa de o dei-

xar de ter mui particular dos fidalgos que iam em sua
companhia, e dos mais passageiros, e gente do mar de
ambas as nãos

;
porque todo o tempo que esteve em

Moçambique, (que foram mais de sete mezes e meio)

proveo e acodio a todos mui liberalmente com o di-

nheiro necessário, conforme a qualidade e gastos de
cada um, por lho pedir assim sua c<:)ndição, e ser um
dos mais liberaes fidalgos daquelle tempo; e por ver
que se o não fizesse assim, haviam todos aquelles ho-
mens de passar muitos trabalhos e necessidades, por
estarem em parte onde não tinham quem lhas reme-
diasse, nem de quem se pudessem valer, senão desba-

ratando a pobreza que traziam que fora para elles ou-
tro segundo naufrágio, pela qual tantas vezes os na-

vegantes arriscam as vidas. E com esta liberalidade e
largueza, de que uzou com esta gente fez dous bens :

remedia la a ella, e a si próprio; porque de tal ma-
neira lhes grangeou as vontades com os remediar, que
sempre os achou comsigo nos maiores trabalhos em
que se vio, que foram muitos e mui grandes, com cuja

ajuda o livrou Nosso Senhor de todos os perigos que
teve em toda esta viagem. E assim gastou nella, no
concerto das nãos, e nas invernadas mais de dezoito
mil cruzados, como disseram pessoas muito verdadei-
ras, e dignas de muita fé, que se acharam presentes
em todas estas couzas, e nos deram todas estas infor-

mações. De maneira que querendo Francisco Barreto
concertar as nãos em que havia de vir para o reino,

começou a dar ordem, e dinheiro para isso com a ajuda
de Bastião de Sá (qne então era capitão de Sofála, c
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estava em Moçambique) que mandou logo muitos of-

ficiaes carpinteiros e marinheiros á terra firme a cor-

tar a madeira necessária para o concerto delias: don-

de a trouxeram muito boa, e no Rio lhes deram pen-

dor muito grande, e foram mui bem concertadas quanto
\

podia ser, sem virem a monte, o que também se lhes

fizera, se o lugar fora capaz disso.

Despois das nãos estarem muito bem concertadas ^

aparelhadas, foram fazendo sua agoada, e metendo (

mantimentos necessários para a jornada que haviaai

de fazer, e chegando-se o tempo de partir se fizeram

ambas á vela com a monção dos levantes, uma segun-

da feira aos 17 de novembro de 1559^ ficando os ca-

pitães ambos concertados de irem sempre um á vista

do outro, e nunca se apartarem, para se ajudarem em
qualquer trabalho e perigo que lhes acontecesse.

Ao terceiro dia despois de partidos da barra, donde

poderiam estar obra de 50 legoas pouco mais ou me-

nos, começou a nao de Francisco Barreto a fazer mui'

agoa, e por causa delia deram aqueile dia cinco vez

a ambas as bombas, e de noite outras tantas, e ao oi.

tro dia fazia 'já a nao tanta, que a não podiam esg

tar, com darem continuamente a ellas. Pelo que man
dou Francisco Barreto pôr fogo a um falcão, e fazer

sinal á outra nao para que arribasse sobre elle : e che-

gados á falia mandou dizer por um marinheiro ao ca-

pitão da outra nao que elle ia com muito trabalho por

razão da sua nao fazer muita agoa, que lhe pedia muito
por mercê o não desamparasse, porque ia arribando

na volta das ilhas do Bazaruto que estão junto á Costa

de Sofála, e com ventos escaços iam forçando a nao,

por não poder tornar a tomar Moçambique, por ser

já entrada a monção dos levantes com que de lá par-

tiram. M
Indo assim a nao nesta volta fez-lhe Deos mercê de

I
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incerem a agoa da bomba, com o que pareceu bem

a todos tornarem a voltar, e fazerem sua viagem para

o Cabo da Boa Esperança. Continuaram com este tra-

balho dous ou três dias, em que chegaram tanto avante

como o Cabo das Correntes, defronte da derradeira

ponta da ilha de S. Lourenço, que está em 25 gráos

da banda do Sul, quazi duzentas legoas de Moçambi-

que : Foi a nao fazendo tanta agoa, que havia já nella

três ou quatro palmos delia sem se poder vencer. Pelo

que forçado Francisco Barreto da necessidade presen-

te, e receoso do perigo futuro, mandou pôr fogo a um
falcão, e fazer sinal á outra nao de João Rodrigues de

Carvalho, para que arribasse sobre elle, que ia já outra

vez na volta das Ilhas de Bazaruto : o que ouvido pelo

capitão delia mandou ao piloto e mestre que seguis-

sem aquella bandeira d'El-Rei nosso Senhor, pois aquel-

la nao era sua e ia em tão grande trabalho e perigo

tão evidente; pois não havia mais que oito dias que

eram partidos, e já arribara duas vezes.

A este mandado do capitão João Rodrigues de Car-

valho não quizeram o piloto nem o mestre e mais of-

ficiaes obedecer : antes lhe fizeram grandes protestos

e requerimentos, que fizesse sua viagem para Portu-

gal, porque aqueiloutra nao se ia a perder, e que já

não tinha remédio: e que não era razão que (ambem
elles se perdessem com ella : que menor mal era per-

der-se uma nao que ambas. E como o capitão era só,

e os outros muitos, venceo a força á razão; e seguin-

do elles a sua, sem darem pelo que lhes o capitão man-
dava, se foram caminho do reino, deixando a cutra

nao em que ia Francisco Barreto, com tenção de se

não tornarem mais a ver.

Ao outro dia seguinte tornaram os da nao de Fran
cisco Barreto a vencer a agoa ; e com esta melhoria

que sentiram na nao voltaram e tornaram a cometter
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a jornada do Cabo da Boa Esperança, tendo-a posta

só em Deos com confiança que lhes faria mercê de

continuar com aquella que lhe começara a fazer. E sa-

bendo que naquella monção são os ventos brandos no
Cabo, e os tempos menos tempestuosos, iriam (ainda

que com trabalho) dando sempre á bomba até os Deos
levar á Ilha de Santa Elena, onde esperariam as nãos

da viagem, e ahi tomariam uma ou duas, em que se

metessem com a fazenda que pudessem salvar nellas,

e a artelharia da nao, e ella fazer alli a ossada. Indo

esta nao de Francisco Barreto com estes intentos, se-

guindo o rumo da nao Garça que a tinha deixado com
tanta deshumanidade, sem culpa do capitão: como a

nao Patifa era muito veleira foi alcançando a outra,

que com também o ser muito, ordenou Deos que a

alcançasse a nao de Francisco Barreto, pois havia de

ser o meio e o instrumento de salvação dos que iam

na Garça, que se havia de perder.

Tanto que a nao Garça teve vista da outra nao,

amainou os traquetes, e foi esperando por ella até che-

garem á falia, que seria alli ás três horas depois do
meio dia. E chegando á nao, mandou Francisco Bar-

reto fazer um requerimento ao capitão e aos officiaes,

em que lhes requeria da parte d'El-Rei nosso Senhor,

que seguissem aquella nao, e a não desamparassem,

sob pena de os haver por traidores, e alevantados con-

tra El-Rei, e lhes encampava toda a fazenda que ia

nella para El-Rei haver a sua pela delle capitão, e de

todos os mais officiaes, de que logo mandou lazer um
auto. A isto responderam os da nao Garça que elles

seguiriam a nao, e não fariam outra couza.

Indo assim as nãos ambas á vista uma da outra,

logo ao outro dia depois de feito o protesto, quasi a

horas de vésperas, atirou a nao Garça um tiro, fazen-

do sinal que lhe acodissem : o que Francisco Barreto
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logo fez, mandando lançar uma manchúa ao mar ; e

por elle não estar para poder acodir em pessoa (por

estar sangrado daquella manhã) mandou Jeronymo
Barreto Rólim em seo logar, a quem deo poderes para

que se houvesse algumas controvérsias ou dissenções

entre o piloto ou mestre com o capitão, elle com sua

prudência os compuzesse : e sendo outra couza, a re-

mediasse conforme o negocio o pedisse e requeresse.

Chegado Jeronymo Barreto á nao, vio a todos mui
atribulados e trabalhados, e assas desgostosos, revol-

vendo os paioes da pimenta em busca de uma agoa

que a nao fazia, de que estavam todos mui inquietos,

por temerem que fosse má de tomar, e que lhes des-

se ao diante muito trabalho, como deo
;
pois ella foi a

total causa de se a nao perder. Cem esta nova se tor-

nou Jeronymo Barreto para a nao de Francisco Bar-

reto, a quem deo conta do que passava na Garça,

que toda a noite passou com grande vigia, sem nunca
deixarem de dar a ambas as bombas. Tanto que foi

manhã lançou a nao Garça uma manchúa ao mar com
quatro marinheiros, e o escrivão da nao, que se cha-

mava João Rodrigues Paes, e veio á nao de Francisco

Barreto com um escrito do capitão para elle, que dizia

assim : Senhor-, cumpre muito ao serviço de Deos e d El-

Rei Nosso Senhor chegar V. Senhoria cá, e pela bre-

vidade deste veja o que cá vai. Bejo as mãos a V. Se-

nhoria.

Visto o escripto por Francisco Barreto meteo-se
logo na sua manchúa com alguns fidalgos da sua nao
e foi á outra, que já estava muito trabalhada, por cau-

sa da muita agoa que fazia, andando os officiaes e ma-
rinheiros baldeando a pimenta dos paioes de uma parte

para a outra em busca da agoa, no que se gastou todo
aquelle dia, e Francisco Barreto se tornou para a sua
nao com os fidalgos que com elle foram todos muito
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tristes por verem o miserável estado em que a outra

íicava. E eatrando Francisco Barreto na sua disse a

todos os fidalgos e cavalleiros que nella estavam : Se-

nhores, aquella nao está em muito trabalho, e corre

muito perigo de se perder, encomendamo-la a Nosso
Senhor, que por sua misericórdia a queira salvar. E
assim passaram todos aquella noite sem dormirem,

pelo estado e perigo em que ambas as nãos estavarn

:

pela muita agoa que também a de Francisco Barreto

fazia, que não bastava para lha diminuir lançarem delia

ao mar muita fazenda de partes, pimenta d'El-Rei, e

dous mil quintaes de pao preto, com que vinha assas

carregadi de Moçambique (que é a total destruição

das nãos que alli invernam, o que se houvera de ata-

lhar com grandes defezas.) Ao outro dia pela manhã
íizeram sinal na nao Garça com um tiro, que lhe aco-

dissem, o que Francisco Barreto não esperou, porque
quando atiraram, já elle ia bem afastado da siia nao,

acodir á outra com alguns soldados, que pudessem
ajudar aos da nao, que já os de lá estavam sem espe-

rança de salvação, por fazer muita agoa por parte que
se lhe nào podia tomar nem vedar; porque era pelo

delgado da popa, a que chamam picas, lugar irreme-

diável.

Vendo Francisco B irreto com o capitão da nao, e

todos os mais ofíiciaes o estado em que ella estava, e

que nenhum remédio tinha senão deixa-la, assentaram

que se recolhessem á outra as mulheres, meninos e to-

da a mais gente que não fosse para poder trabalhar,

primeiro que tudo ; e apoz isso os mantimentos que
na nao havia para remédio dos perdidos

;
porque os

que vinham na nao de Francisco Barreto não podiam
abastar para tanta gente. Para isso lançaram logo o
batel grande fora, para com as duas manchúas, que já

andavam no mar^ se despejasse a nao mais depressa,
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assim da gente como dos mantimentos, que logo co-

meçaram de levar, a saber, biscouto, arrôs, carnes, e

alguns barris de vinho, o que se fez em três dias, que
sempre Francisco Barreto esteve na nao Garça, por

atalhar a confusão que sempre ha em casos semelhan-

tes, e dar ordem a se trabalhar nella porque se não

fosse ao fundo, até que se tirasse delia o que fosse

necessário para a viagem que haviam de fazer. E em.

quanto se despejava, esteve sempre Francisco Barreto

no convés delia, com uma espada nua na mão, sem
consentir passageiro algum levar para a outra mais
que o que cada um pudesse meter na manga ou na

algibeira, pela não carregar, que também se estava

indo ao fundo com a muita agoa que fazia. E para isto

se poder fazer com a facilidade com que se fez, uzou

Deos com esta gente de uma grande misericórdia, que
foi em todo este tempo estar o mar tão brando, como
se fosse um rio de agoa doce, sem ondas; que a não

ser assim ou todos se perderiam, ou os que se salva-

ram o fizeram com muita difficuldade.

Assim que despejada a nao dos mantimentos neces-

sários, mandou Francisco Barreto recolher toda a gen-
te, ficando elle ainda na Garça para se ir na derradei-

ra batelada, em que foi a gente do mar que seriam

oitenta homens, por estar quasi cheia de agoa até á cu-

berta do cabrestante. E sendo já apartados delia um
tiro de pedra viram do batel vir um bogio, que todo
aquelle tempo em que se a nao despejou esteve na
gávea sem vir abaixo, senão quando se vio só, então
se desceo pela enitarcia, e se foi a bordo, como que
pedia aos que iam no batel que o tomassem: o que
vendo Francisco Barreto, não pode acabar comsigo
apartar-se da nao sem salvar tudo o que tivesse vida,

e logo disse aos que iam remando o batel, duas ve-
zes, que tornassem á nao e tomassem aquelle bogio:
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porque se diga em Portugal, e onde quer que se fallar

neste naufrágio, que não ficou cousa viva nella, que
não salvassem. Ao que todos responderam que lhe re-

queriam da parte d'El-Rei Nosso Senhor, que não qui-

zesse chegar á nao, porque estava já quasi metida no
fundo, e que quando se sobmergisse, com o redemoi-

nho que fizesse levaria o batel comsigo. O que pare-

ceo bem a todos: e assim se afastaram da nao, fican-

do só o bogio nella. Quando se apartaram de todo
delia para a deixarem, poderia ser ás três horas de-

pois do meio dia pouco mais ou menos; e ainda abo-
ca da noite se via sem se ter ido ao fundo. Recolhido

Francisco Barreto com estes homens do mar, e o ca-

pitão da Garça João Rodrigues de Carvalho, com
muita tristeza e lagrimas de verem perder assim uma
nao sem tormenta, sendo a maior e mais rica que até

aquelle tempo houvera na carreira da índia : e tanto

foi o seo pezar e tristeza, pela perda da fazenda da-

quella gente, que foi necessário consolarem -no, como
se a perda toda fora só delle. Despois de recolhida a

gente delia, fez Francisco Barreto um escripto, em
que dizia estas palavras

:

«A nao^ Garça se perdeo, tanto avante como o Ca-

bo das Correntes, em altura de 25 gráos da banda do
Sul, e foi-se ao fundo por fazer muita agoa. Eu com
os fidalgos e mais gente que levava na minha nao, lhe

salvei a sua toda: e imos fazendo nossa viagem para

Portugal, com o mesmo trabalho. Pedimos pelo amor
de Deos a todos os fieis christâos que disto tiverem

noticia, indo ter este batel aonde houver portuguezes,

que nos encomendem a Nosso Senhor em suas ora-

ções, nos dê boa viagem, e nos leve a salvamento a

Portugal.»

Este escripto se meteo em um canudo, e o taparam

e brearam muito bem, e fizeram uma cruzeta alta no
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batel, aonde o ataram, porque lhe não chegasse a agoa,

e deixaram o batel que o levassem as agoas onde qui-

zessem. Foi Deos servido que fosse ter dentro a So-

fála, onde estava Bastião de Sá por capitão^ como des-

pois se soube, quando Francisco Barreto tornou a in-

vernar a segunda vez a Moçambique.
Despois disto feito, e recolhida a gente da nao Gar-

ça, quiz Francisco Barreto fazer alardo da que tinha

na sua para a accomodar, e lhes ordenar como fosse

melhor agazalhada : e achou entre fidalgos, soldados,

gente do mar, escravos, mulheres, e meninos II37
almas; e com toda esta gente cometteo o caminho do
Cabo da Boa Esperança, por ventarem os levantes,

que só servem para ir a Portugal.

Indo a nao fazendo muita agoa, e navegando (como
digo) para o Cabo de Boa Esperança, com tempo bran-

do e ventos galernos, lhe deo subitamente pela proa

um ponente tão rijo e furioso, que lhe rompeo a vela

grande por muitas partes : pelo que foi necessário dar

com a verga em baixo para a cozerem e remendarem,
e ficar a nao arvore seca ao pairo, de que os pilotos

e mais officiaes de ambas as nãos se espantaram muito,

por verem que em monção de Levantes ventaram Po-

nentes, o que lhes pareceo não duraria mais que aquelle

só dia; mas enganaramse, porque ventaram outros

dous mais. Visto isto pelos pilotos e mais officiaes das

duas nãos, se foram a Francisco Barreto, e lhe fizeram

uma falia em que lhes disseram: — Que elles havia

muitos annos que cursavam aquella carreira (princi-

palmente Aires Fernandes, que era o piloto da nao
Garça, que D. Constantino trouxe comsigo, com lhe

fazerem muitas honras e vantagens, por ser já muito
velho, e estar aposentado ; e tinha passado o Cabo de
Boa Esperança trinta e quatro vezes) e que se não
lembravam em tempo de Levantes, ventarem três dias

5 VOL. II
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contínuos Ponentes, que aquillo parecia mais disposi-

ção Divina, que effeito natural. Que parece que que-

ria Nosso Senhor mostrar-lhes que não era servido

de se perder aquella nao, e tantas almas quantas le-

vava ; e que cometterem aquella viagem da maneira

que a nao ia, era temeridade, e que parecia mais ten-

tar a Deos, que esperar nelle. Pelo que requeriam a

sua senhoria da parte de Nosso Senhor, que quizesse

arribar a Moçambique, e dahi lhe daria por sua mise-

ricórdia remédio para se salvarem, ou faria o de que

elle fosse mais servido. O que visto por Francisco

Barreto, e ouvidos os pareceres de todos, se foi com
elles ; e mandou fazer um auto disto que se assentou,

assignado por todos os officiaes de ambas as nãos. E
assim fez volta e foi Nosso Senhor servido de os le-

var a Moçambique, mas sempre com as mãos nas bom-
bas, e com muito trabalho, que não fora possivel po-

der-se aturar, se não fora tanta a gente por quem se

repartia.

Indo a nao já perto de Moçambique, lhe aconteceo

outro desastre, não menos perigoso que o da agoa que
fazia; e foi, que estando cincoenta legoas de Moçam-
bique pouco mais ou menos, e dez ou doze de terra,

costeando-a com vento de todas as velas: indo um
filho do piloto pescando, do chapiteo da popa, deo um
grande grito repetindo duas vezes : Pai, braça e meia,

braça e meia. A este tempo estava Francisco Barreto

na sua varanda, donde ouvio o que dissera o filho do
piloto, sahio muito depressa para a tolda, e achou uma
revolta e traquinada, que havia em toda a nao, sem
ninguém se saber dar a conselho, nem sabiam o que
fizessem, por não saberem a causa de tão grande con-

fusão e murmurinho como havia. Nesta conjuncção

deo a nao uma pancada, com que tremeo toda, e com
ella ficou a gente em tão grande silencio, como se não



I
Historia Trágico Maritima 67

estivesse nella pessoa viva. Vendo o piloto isto sobio

muito depressa á gávea para de lá mandar a via, e por
ver se via diante da nao algum baixo, de que se des-

viasse (o que não podia fazer da cadeira, por razão das

velas, que todas iam dadas) e assim mandou ir a nao
á orça por se afastar da terra, que logo foi perdendo
de vista. A causa da pancada que a nao deo foi, que
naquella costa de Moçambique, dez, quinze, vinte le-

goas ao mar, ha uns penedos, que o mar cobre com
braça e meia, duas, e três de agoa, que se não vem,
que se chamam Alfaques: parece que perpassando a

nao por junto de algum destes, tocou com. alguma das
ilhargas, e foi causa daquelle abalo que fez

;
que se

acertara de dar com a proa ou com a quilha, alli fi-

zera a ossada, e a gente toda se afogara sem remédio
algum. Perdida a terra de vista, foram demandar a de
Moçambique, onde entraram aos 17 de Dezembro de

1559» pondo nesta viagem um mez desde o dia que
partiram daquelle porto, até que tornaram a entrar

nelle.

Tanto que Francisco Barreto chegou a Moçambi-
que da segunda arribada, determinou logo de se ir

caminho da índia, a invernar em Goa, por estar muito
despezo, e ter gastado muito de sua fazenda, e não
ter dinheiro para comprir com as obrigações de quem
era, e com o que lhe pedia a nobreza de sua condição,

que era muito larga e liberal, o que em Goa poderia
fazer com mais facilidade, e a menos custo de sua fa-

zenda. E como não havia naquella fortaleza mais em-
barcações em que se pudesse ir, que uma fusta velha
d'El-Rei, e desconcertada, e fosse avizado que na costa

de Melinde tinha um homem chatim uma fusta boa^ a
mandou logo com muita pressa comprar. Chegada a
fusta, a mandou logo varar, cifrar e concertar, man-
dando íazer o mesmo á velha que alli estava d'El-Rei.
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Depois de estarem já as fustas concertadas, tomon
uma para si, e a outra deo-a a Jeronymo Barreto Ró-
lim seo primo para irem nella pela costa de Melinde,

e atravessarem a Goa da Ilha de Socotará, o que não
teve effeito, porque o fez de Patê.

Embarcados nas fustas os mantimentos, e andando-

se fazendo agoada para partirem, parece que dezejan-

do João Rodrigues de Carvalho (capitão que fora da

nao Garça, que se perdeo) de passar á índia naquella

companhia, pedio a Jeronymo Barreto Rólim o qui-

zesse levar na sua fusta. Imaginou-se Jeronymo Bar-

reto já perdido, por se assombrar com João Rodri-

gues de Carvalho, por ser muito mal succedido no

mar, e tão pouco ditoso nelle, que não se sabe haver-

se embarcado vez alguma, que não se perdesse a em-
barcação em que elle fosse. Respondeo-lhe Jeronymo
Barreto Rólim, que o não podia levar. Parece que lhe

disse algumas palavras, de que João Rodrigues de Car-

valho inferio que o deixava de levar em sua compa-
nhia por sua má fortuna, e pouca dita. Cuidando João
Rodrigues de Carvalho nisto, fez nelle tanta impres-

são o não o quererem levar por aquelle respeito, que

disto se lhe gerou a morte
;
porque aquella noite se-

guinte estando elle na cama em casa de Pêro Mendes
Moreira, que era Feitor e Alcaide Mór de Moçambique,

com quem pouzava, começou a gemer e dar muitos

ais. Disseram-lhe dous filhinhos de Fero Mendes Mo-
reira que tinha comsigo na cama, um de três, e outro

de quatro annos : Tio (porque assim lhe chamavam
os meninos) vós não dormis, e gemeis porque perdes-

tes a vossa nao ? De tal maneira sentio, e o entraram

as lembranças que os innocentes lhe fizeram, que foi

a causa de sua morte : porque amanheceo morto na

cama, sem haver outra couza a que a morte se lhe

pudesse attribuir. Tanta força e efficacia tem a paixão
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e tristeza, que foi bastante para se lhe cerrarem os es-

píritos vitaes, e morrer.

Acabada de fazer a agoada das fustas se embarcou
Francisco Barreto na sua, e Jeronymo Barreto na ou-
tra, e na entrada de Março de 1560 se partiram de
Moçambique caminho da costa de Melinde na monção
pequena. Chamam-lhe pequena em razão das muitas
calmarias que aili ha. Os fidalgos que Francisco Bar-

reto levava na sua fusta eram Manoel Danhaya Cou-
tinho, Pedr'Alvares de Mancelos, Francisco Alvares
Provedor Mor dos defuntos, Francisco de Gouvea, e um
Foão de Araújo, afora outros muitos homens que eram
da obrigação de Francisco Barreto

;
porque os mais

fidalgos ficaram em Moçambique para se virem na
monção grande, que é em Agosto, na nao Patifa.

Foi Francisco Barreto tomando os portos que ha-
via pela costa de Melinde, onde se refazia de agoa e
mantimentos. O primeiro que tomou foi Quiloa, que
está em seis gráos da banda do Sul, 150 legoas de
Moçambique. Nesta cidade esteve quatro dias surto,

com quem o Rei delia nunca se quiz ver. Teve Fran-
cisco Barreto noticia de uns dous monstros que alli

havia, filhos de um bogio, e de uma negra, que se di-

zia ser mulher de um Xeque. Trabalhou Francisco
Barreto todo o possível pelos haver, e levar a El-Rei
D. Sebastião ; mas como eram de El-Rei de Ouiloa,
não os quiz resgatar. Determinou então Francisco Bar-
reto de os mandar furtar ; mas como isto não esteve
tanto em segredo que se não aventasse, sabendo- o o
Rei mandou que os puzessem em cobro até que Fran-
cisco Bareto se fosse.

Partido daqui desta cidade foi tomar a de Momba-
ça, onde esteve oito dias, espalmando e concertando
as fustas. Aqui foi (quando logo chegou) visitado do
Rei com um grande prezente de refresco, de vacas.
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carneiros, gallinhas, mel, manteiga, tâmaras, limões,

cidras, e laranjas, de que a ilha fque será de sete le-

goas em roda) é mui abastada e fértil. Respondeo-lhe
Francisco Barreto com outro de muitos brincos, e pe-

ças ricas e curiosas, que já levava para isso, em que
mostrava quão liberal e grandioso era

;
porque, como

já dissemos, era o mais liberal fidalgo que havia na-

quelle tempo.Tanto, que bem se verificava nelle aquelle

dito de D. Antão de Noronha Viso-Rei que foi da ín-

dia, que dizia : Que não se podia sustentar a índia

com prosperidade^ senão havendo nella capitães doudos^

que sahissem ricos de s?ias fortalezas, e tornassem a
gostar com soldados tudo o que delias tirassem, O que
aconteceo a Francisco Barreto, que tirando da forta-

leza de Baçaim (de que foi capitão) oitenta mil par-

dáos, assim os gastou em serviço d'El-Rei com solda-

dos, que quando entrou na governança da índia já de-

via vinte e oito mil pardáos. Daqui podemos muito

bem inferir, e do estado em que a índia agora está,

quantos sizudos tem.

E tornando a continuar com a viagem de Francisco

Barreto ; depois que partio de Mombaça foi tomando
todos os mais portos e ilhas que havia pela costa de

Melinde, onde se vio com El Rei, que por ser muito

amigo do de Portugal, e dos portuguezes, o foi visitar

á terra, e lhe mandou um muito rico prezente. Partido

daqui foi ter á ilha de Patê, onde achou um navio de

uma gávea, que era de um chatim, e estava carrega-

do para se partir para Chaul. E como Francisco Bar-

reto ia na fusta muito apertado, por razão da muita

gente que levava, fretou o navio a cujo era, e se pas-

sou a elle com a maior parte da gente que levava na

sua fusta ; e d'alli (que está esta cidade em três gráos

da banda do Norte, e seiscentas legoas da barra de

Goa) se fez á veia, e pôs na viagem 40 dias, sendo
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ella de 25, onde passou muito trabalho de sedes nes-

te golfo, por razão das muitas e grandes calmarias

que teve; que se tardaram dous dias mais, sem toma-

rem a costa da índia, todos houveram de perecer de

sede, por não levarem já um almude de agoa^ e haver

muitos dias que se não ccmia arrôs, por não haver

agoa com que o cozer, nem biscouto, e só comiam tâ-

maras e cocos, e algumas poucas vezes carne assada

de uns poucos de carneiros que vinham no batel do
navio.

Indo assim neste trabalho houveram uma manhã
vista de terra da costa da índia, e naquella tarde sa-

hio de um rio daquella costa o catur de Roque Pinhei-

ro, que vinha do Estreito de Meca, onde o Viso-Rei

D. Constantino o mandara, em companhia de Chris-

tovão Pereira FJomem, a lançar em Maçua o irmão Ful-

gencio Freire da Companhia de Jesus, com recado ao

Bispo que estava na Abassia.

Vendo Roque Pinheiro aquelle navio, se foi a elle,

e sabendo que ia nelle Francisco Barreto, entrou nelle,

e lançou se aos seos pés com muitas lagrimas pelo ver

naquellas partes em outro estado, havia pouco, bem
diíferente daquelle em que o então via. Depois de lhe

dar conta de como o cossario Cafar tomara o navio

de Christovão Pereira Homem, proveo o navio de
Francisco Barreto de agoa, dando-lhe toda a que tra-

zia, e tornou á terra com muita pressa a buscar mais,

com que acabou de dar vida aos pobres, que já a não
traziam: que se acertaram de não topar aquelle navio
então pôde muito bem ser que aquelle fora o derra-

deiro dia de seos trabalhos. Ao outro pela manhã, que
foi uma sexta feira 17 de maio de 1560 chegou á barra
de Goa já com as mãos nos cabellos, bem temeroso e

receoso das primeiras ameaças do inverno, que entra
mui furioso naquella costa, e com a espada na mão,
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como logo aconteceo. Ao outro dia seguinte, que foi

sabbado, depois de todos estarem já desembarcados,
e Francisco Barreto no mosteiro dos Reis Magos da
Ordem de S. Francisco, que está em Bardes na barra
de Goa, fez uma tão grande tempestade de vento e

chuva, que parecia acabar se o mundo, e soverter-se

a terra com outro segundo diluvio.

Tanto que se soube em Goa da chegada de Fran-
cisco Barreto á barra, foi logo visitado de todos os fi

dalgos e cazados de Goa, e elle se embarcou em um
catur ligeiro e se foi caminho da cidade visitar o Viso-
Rei D. Constantino de Bragança, acompanhado de toda

a fidalguia e cidadãos, e tanta mais gente, que enchia

desde o cães até a fortaleza, e todo o seo terreiro : e

rompendo por aquella multidão de gente, chegou a

elle, que o estava já esperando com muito grande al-

voroço e cortezias, e se foram para dentro, onde, de-

pois de descançar e dar conta do que lhe acontecera

na jornada, se foram cear com uns fidalgos parentes

de ambos, e alli dormio aquella noite. Ao outro dia

pela manhã se tornou Francisco Barreto a embarcar
para ir aos Reis Magos a cumprir uma novena, que
tinha promettido no seu naufrágio, e foi acompanhado
de tanta fidalguia e nobreza, que parecia despejar-se

a cidade. Vendo o Viso-Rei D. Constantino o grande
concurso dos fidalgos e cazados de Goa que o acom-
panhavam, disse aos que estavam presentes : — Quan-
tas graças deve dar Francisco Barreto a Deus pelo

fazer tão bernquisto.

Depois de Francisco Barreto estar no mosteiro dos
Reis Magos cumprindo sua novena, o mandou visitar

o Viso-Rei, e lhe m^indou quatro mil pardáos, de que
lhe fazia mercê em nome d'El-Rei, para ajuda das des-

pezas do inverno. Acabada a novena da romaria se

foi Francisco Barreto apozentar além de Santa Luzia
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nas casas de um cazado de Goa, que se chamava Fer-

não Nunes, onde esteve até meado de Dezembro, cor-

rendo sempre com o Viso-Rei muito bem, que o tor-

nou a mandar visitar, e lhe mandou dous muitos fer-

mosos ginetes, que elle logo deo, um a Luis de Mello
da Silva seo parente, e outro a D. Felippe de Mene-
zes seo sobrinho, filho de sua irmã D. Brites de Vi-

lhena por sobre nome a Perigosa, e D. Henrique de
Menezes. E como Francisco Barreto não tinha nao em
que se viesse para o reino, lhe deo o Viso-Rei a nao
S. Gião, que invernára em Goa, e estava varada em
Panelim^ onde se concertou muito bem para elle vir

nella, satisfazendo a António de Sousa de Lamego a

capitania da nao.

Emquanto Francisco Barreto inverna, e a nao era

que hade partir para o reino se concerta, daremos ra-

zão da nao Patifa, que ficou em Moçambique inver-

nando da segunda arribada, que por vir muito des-

troçada a mandou Bastião de Sá, capitão que acabava
de ser de Sofála, concertar muito bem para se ir nella

para Goa na monção grande que é a de Agosto, em
companhia das que haviam de vir ao reino. E como
esteve concertada mandou Bastião de Sá embarcar
nella agoa e mantimentos, e toda sua fazenda, e como
foi tempo embarcou se nella com todos seos criados,

c os fidalgos que vieram nella em companhia de Fran-
cisco Barreto, que ficaram invernando em Moçambi-
que; donde se fez á vela aos onze de Agosto. Ao dia

seguinte começou a fazer tanta agoa, que se ia ao fun-

do, e como não podia tornar a arribar a Moçambique,
foi forçado ir demandar a barra de Mombaça, onde
varou em terra, e se desfez, salvando-se tudo o que
levava, assim d'El Rei, como de partes, e Bastião de
Sá se embarcou em um navio, em que foi á índia.

Tornemos a Francisco Barreto, que está invernando
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em Goa, e concertando a nao S. Gião, em que se havia

de embarcar
;
que depois de a ter concertada, e come-

çando de a carregar, chegaram á barra de Goa cinco

nãos do reino: em uma delias vinha D. Luis Fernan-

des de Vasconcellos, que veio ter a Moçan^bique, de-

pois de se perder o anno passado na nao Gallega, e fi-

car invernando na ilha de S. Lourenço, onde foi ter

no batel da nao, em que se tinha salvado com sessenta

pessoas.

Tanto que o Viso-Rei soube de sua chegada, logo

o mandou visitar com dous mil pardáos, e um cavallo,

e um quartáo : correndo muito bem alguns dias, que
esteve em Goa, com o Viso-Rei, até se embarcar para

o reino na nao de Francisco Barreto, por ser cazado

com D. Branca de Vilhena sua sobrinha filha de Dio-

go Lopes de Sequeira, que foi governador da índia, e

de D. Maria de Vilhena sua irmã.

Estando já a nao S. Gião prestes, aparelhada, car-

regada, e com os mantimentos e agoa embarcados, se

fez Francisco Barreto á vela a 20 de dezembro, tendo
muito próspera viagem, e dando em toda ella meza
aos fidalgos que foram em sua companhia, os quaes
eram : D. Luis Fernandes de Vasconcellos, D. João Pe-

reira irmão do conde da Feira, D. Duarte de Mene-
zes, Garcia Moniz Barreto da ilha da Madeira, Manoel
Danhaya Coutinho, e outros a que não sabemos os no-

mes. Chegou a Lisboa um domingo 13 de Junho de
1561, onde foi recebido de toda a fidalguia, com muito
alvoroço e contentamento, pelo terem por morto por
haver três annos que partira da índia a primeira vez,

e acompanhado de toda ella o levaram a beijar a mão
á Rainha D. Catharina, que enlão governava o reino

por El Rei D. Sebastião seu neto, que seria de sete

anncs de edade. Foi recebido delia com muitas hon-
ras, assim pela qualidade e valor de sua pessoa, como
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pelos muitos serviços que tinha feito aos Reis de Por-

tugal na índia e em Africa.





Discripção da ctdade de Columbo
pelo fadre^:Manoel Barradas

y

da Companhia de yes^cs

EM l6 de Março partimos de Cóchim em uma
naveta do Geral de Ceilão D. Francisco de

/ Menezes, que por ronceira chamam a nao Pe-
dra, indo nella demandar o Cabo de Comorim, já na
ponta para o dobrar, viram, e experimentaram os pa-

dres o que muitas vezes se dizia acontecia nelle,

por ser divisa e marco das costas Malavar e Choro-
mandei

;
que indo uma nao com as velas de popa

cheias de vento Norte, o Sul no mesmo tempo lhe en-

chia as da proa. Com que foram forçados a arribar

três ou quatro vezes com o mesmo successo. Até que
perto do Cabo, junto de uma povoação chamada Ca-
riaputão lançaram ferro, gobre que estiveram surtos a

Semana Santa e a da Páscoa, em que cuidaram ir ver
a Columbo; no qual tempo os christãos daquella costa,

que é a de Travancor, convertida e doutrinada pelos

padres da Companhia do tempo do B. P. Francisco
Xavier, que foi o seu primeiro Apostolo, os visitaram
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e proveram de refresco ; e com as lástimas que diziam,

por se verem com clérigos de suas cores, faziam der-

ramar muitas lagrimas, ainda a seculares que os ou-
viram. Emfim, cuidando, quando partiram, que a via-

gem durasse seis ou sete dias, aos IQ chegaram a Co-
lumbo, que é na ilha de Ceilão, da qual o que nella

os padres viram e nella ha é o que relatarei.

Está a cidade de Columbo situada ao longo de uma
arrezoada bahia, cercada pela parte da terra de uma
fermosa alagoa de agoa doce, feita por industria de
um capitão portuguez, e cheia de espantosos lagartos,

por medo dos quaes se não pôde vadear, nem passar

a nado. Destes viram os padres mortos l8 pequenos,
que da boca da mãi escaparam, para darem nas mãos de
uma mulher, que os matou. E o caso (que por certís-

simo contaram aos padres muitas pessoas) é, que este

fero animal, em acabando de parir, logo torna a co-

mer os próprios filhos, e só vivem os que fugindo de
pressa se metem na agoa ou escondem em terra, que
comummente são poucos ; e parece providencia do
ceo, que se assim não fora, quem poderia viver com
tanta multidão destas feras tão cruéis, que nem ho-

mens, nem animaes chegam aos rios, por pequeno es-

paço, seguros delles. E destes devem ser os crocodil-

los do Egypto, por medo dos quaes os cães bebem
correndo. Tem esta alagoa corrente para o mar pelo

meio da cidade ; em a parte mais alta desta corrente

se fez agora um moinho, e é o primeiro que a índia

teve, visitado das mulheres, como Estação, Quinta
Feira Maior, offerecendo esmola a quem lhe fazia an-

dar as rodas de baixo, e as pedras de cima. E' este

lago tamanho, que tem em si algumas ilhotas. No mato
de uma delias, que é a ordinária recreação dos nossos,

vi, oh padre, a primeira vez a afamada canella de Cei-

lão, cuja fruita é como pequenas landeas com seus cas-
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cabulhos, mas a cor despois de madura preta como
azeitonas, da qual também se faz óleo, que por ser de
canella, é assas quente, e serve para curar frialdades.

A agoa tão prezada, que em Portugal chamam de flor

de canella, se estilla da casca, quando é fresca muito

bem pizada e molhada com agoa, por ella de si ser una

pouco secca, e com tudo só delia se faz a distillação,

porque a ffor não se pode estillar. Como os portu-

guezes no tempo dos Reis de Ceilão, fora dos muros
nada possuiam, por os cercos serem ordinários, a mes-

ma cidade lhes servia de palmar, sem nella haver pal-

mo que não estivesse plantado, até no monte por cima
das pedras, como ainda agora se vê, e a bondade da
terra e a frescura delia tudo soffre. Assim que ain-

da agora com serem cortadas, e se irem cada dia cor-

tando muitas palmeiras, o menos que parece, é cida-

de. E isto a faz um pouco sombria, e melancólica, posto

que por dentro se vai ennobrecendo com muitos e bons
edifícios de cazas, que parecem paços: e de fora com
fermosas quintas, que estão feitas, e se vão fazendo,

com casas lustrosas, e grandes cercas, e já vão che-

gando ao Rio Calane, que é perto de uma legoa.

Em logar de azemolas se servem alli de aléas (aléa

é todo o elephante sem dente, quer seja macho quer
fêmea) estes para os carregarem, desmentindo a Plinio,

se deitam no chão, e com a carga em cima se alevan-

tam, mas com serem tão fortes e grandes, carregam
muito menos que camellos. E pois fallei nestes ani-

maes, quero fazer delles uma relação.

Dos elefantes nenhuma fêmea tem dentes, e dos ma-
chos os menos são os que os tem, por isso são tão
estimados para a guerra os de dente, e entre todos os
mais cobiçados dos Reis do Oriente são os de Ceilão,

com serem mais pequenos que os de Africa, Pegú, Ar-
racão e Malaca, e ainda os deMalavar: e de muito maior
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estima são ainda alguns que por natureza não tem
mais que um só dente, e destes teve um o general que
foi de Ceilão D. Jeronymo de Azevedo ; e é certo en-

tre esta gente, que por grande que seja qualquer ou-

tro elefante de outra parte, encontrando-se com al-

gum de Ceilão, ainda que pequeno, lhe larga o carapo
e foge, o que alguns querem attribuir ao respeito que
todo o elefante grande tem ao pequeno ; mas a expe-
riência mostra não ser isto verdadeiro, porque entre

os outros de outras partes se não guarda esta regra
de reverencia, e assim outra cousa occulta deve ser a

deste respeito ou medo dos mais elefantes aos de Cei-

lão. A verdade é, que elles são mais generosos, mais
animosos, e de maiores espirites para guerra ; ainda

mais fermosos na postura, tendo pela maior parte o
cóIIo e mãos mais levantadas que os pés. Dizem com
tudo, que as aléas machos são mais forçosos e valen-

tes, que os de dente, e os matam, se com a tromba
lhe embaraçam e senhoream os dentes. As fêmeas or-

dinariamente são mais pequenas, tem as tetas entre as

mãos, e nos peitos como as mulheres ; e pôde ser que
em parte daqui lhes venha a grande força que tem

;

se é verdade o que diz Aristóteles, que o cachorrinho

que mama na teta do peito é mais animoso e forçoso

que os outros.

Por couza mui certa se tem, e é pratica entre a gente
daquella ilha, que quando a fêmea hade parir (que é

despois de dous annos de conceber, pois tantos dá a

natureza para se formar este animal) são taes as do-

res, que a obrigam a dar grandes urros, a que logo

acodem as outras aléas fêmeas, e em parindo lhe es-

condem o íilho, porque o não mate com o sentimento

das dores que lhe causou. E não só servem de partei-

ras, mas de amas, creando o elefantezinho por três ou

quatro dias, que acabados o entregam á mãi já esque-
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cida das dores. E o que é mais de notar c espantar

(se é verdade o que aquella gente affirma) que ainda

que estas aléas que acodem a esta obra de piedade,

não criem, de repente lhes vem leite para criar o fi-

lho alheio; o que se affirma é, bem se deixa ver até

onde chega a Divina Providencia, ainda com os bru-

tos animaes.

E quanto ao que os elefantes grandes uzam com os

pequenos, ainda que não sejam filhos, na passagem dos

rios, é certo e visto cada dia, levantarem-nos nas trom-
bas, para que não cancem ; e outros porem-se de parte

da vea e corrente da agoa, para que quebrando nel-

les a força e fúria, chegue a agoa branda aos peque-

nos. E se um delles nos matos cae em alguma cova
ou poço (o que muitas vezes acontece) donde não po-

dem subir, ao primeiro urro, que logo é conhecido,

acodem quantos elefantes ha no mato, e todos com as

trombas cortam ramos de arvores, e com os pés ca-

vam terra, o que pouco a pouco e com muito tento,

para que não faça mal ao que em baixo está, vão por

uma parte lançando, e elle vae pondo debaixo dos pés,

até entulharem a cova ou poço, de sorte que o gran-

de de cima possa pegar com a tromba na do pequeno,

e por ella o alça e livra do perigo. O que não fazem

grandes a grandes, ainda que postos em semelhante

aperto.

Grande é o medo que o elefante tem do fogo, e

muito foge deíle ; e muito mais daquillo com que os

touros e outros animaes feros se provocam, qué são

brados, gritos, e clamores de muita gente : e muitas
vezes se espantaram os padres de vêr o que nesta

parte fazem os aléas mansos e de carga, já acostuma-

dos a andar entre gente, contra os quaes não é tão

certa a grita dos rapazes (com o ser muito, pois ain-

da os não vêm, quando já es brados atroam as ruas)

6 voL. n
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como é a sua fogida em os ouvindo ; e é com tanta

pressa, que se os comacas com os ganchos de ferro, que
são os freios, os querem ter mão, logo bramam e ur-

ram, e se com pura força os obrigam a ir por diante,

vão-se cozendo e roçando com as paredes, e com gri-

tos mostram o sentimento de ouvirem aquella voze-

ria, e não param até chegarem a parte que a não ou-

çam. E os do mato, quando andam juntos fogem mais

de pressa ouvindo bradar, que quando andam sós. E
todos são tão cruéis só contra o homem, que havendo
em Ceilão tigres, ussos, bufaros bravos, e outros ani-

maes feros (porque só faltam na ilha leões, onças e

abadas) e só dos elefantes se tem medo, e do seu no-

me se foge sem repairo, porque só elles se põem no
caminho a esperar a gente, e o que é de maior consi-

deração nesta ferocidade grande, que a buscam só

para a matar pelo ódio que lhe tem, porque não ce-

vam nella. De um comtudo ouviram dizer os padres

naquella ilha, que matando uma mulher a comera.

Para prova desta braveza e ódio referirei um caso,

que referio muitas vezes um padre nosso de muita
virtude e religião, por nome Luiz Matheos, e aconte-

ceo a um moço de casa gentio, que o padre estando

em Cândia o mandou a um recado, e anoitecendo-Ihe

antes de chegar a povoado, o encontrou um aléa des-

tes, que lhe não deo lugar mais que para com muita
pressa se sobir a uma arvore grande, que as peque-

nas não bastam, e deixando a lança encostada na ar-

vore, para de cima a recolher, quando olhou para o
fazer, já a vio na tromba do elefante, que em breve

a fez em cinco pedaços, fazendo com elles tiro a di-

versas partes
;
porque esta feia besta não só tem ódio

ao homem, mas a tudo o que elle toca. E o que ainda

aqui acho digno de maior espanto é, que vendo que
na arvore lhe não podia f£^zer o dano que sua fúria
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lhe pedia, dezejando acolhe-lo em baixo, de quando
€m quando fazia que se ia, e logo tornava a ver se o
homem se descia, até que enfadado de esperar, se

foi.

Mas perguntará alguém, como se caçam, e domis-

ticam tão fortes alimárias? Tomam-se, não como os

antigos escrevem, em arvores meias serradas, a que
encostados cahem com ellas, sem mais se poderem le-

vantar ; mas em Manar e Putalão (e é o mesmo nesca

ilha) se tomam a cosso ás pancadas e lançadas, como
algumas vezes os mesmos padres os viam ; mas des-

tes morrem muitos das feridas. E estes só são caça

real, e ninguém mais, sem licença d'El-Rei, os pôde
tomar, nem matar, porque aos que o fizerem ha pena
de morte.

Também alli os tomam com as aléas fêmeas, como
nesse reino os bravos touros com as vacas mansas.

Sabem primeiro os caçadores onde está o elefante de
dente, e então guiando as aléas as levam áquelle lu-

gar, e escondendo-se de trás delias, o metem no meio,

e trazem á parte onde ha arvores grandes, e entã.o

com muita destreza lhe lançam ao pé uma laçada de
grossas cordas feitas de couro de veado, atando-a
logo ao pé de alguma arvore : e neste passo é tal a
fúria e braveza, que tudo o que acha diante desfaz,

mas logo lhe vão lançando outros laços aos pés e
mãos, finalmente lhe atam de cada parte dez e doze
aléas mansas, com que o trazem aonde querem, e fa-

zendo-o entrar no meio de dous páos grossos e fortes,

o entalam e enforcam nelles, sem o deixar dormir,
nem dar de comer por algum tempo. Alli naquellc

tempo lhe começa o coraaca pouco e pouco a sobir

pela anca, e lhe vai dando de comer por onças, até

que elle se vae abrandando. Então o tiram e atam
outra vez a muitas aléas, e o levam com ellas a lavar
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ao rio, e deixam lavar e deitar. E assim poucas e

poucas lhe vão tirando as aiéas, até ficar só com duas^

que finalmente quando ja está manso lhe tiram. E en-

tão lhe ensinam as demais habilidades, como fazer re-

verencia ajoelhando-se, andar arrasto com a barriga

pelo chão, borrifar com a tromba, jogar com a mes-
ma e com os pés á péla, tirar uma pipa, e mete-la

em um barco com tanto tento e segurança, que nem
a ser de matéria muito mais branda a quebrara, e

outras semelhantes, que cada dia se vêm. Isto quan-
to aos elefantes.

Ha em Ceilão todas as sortes de palmeiras, que pelas

outras partes da índia estão repartidas, a saber as

brancas de Tresolins, as cajurins, nipeiras ou tamarei-

ras, mas estas bravias, porque ainda que dão o fruito,

não é de proveito. Pia as de Talapetes, que dão folha

tamanha e unida a modo de aza de morcego, que só

de uma se faz um sombreiro que pode amparar do
sol e da chuva a três e a quatro pessoas juntas. Ha
finalmente as mansas, que dão cocos tamanhos, que
tem em roda dous palmos e meio, em particular em
Manteigama. Entre as mansas ha uma sorte em Cei-

lão, que não ha em outra alguma parte, nem desta

até agora ouvi fallar. Em a nossa casa de Columbo
ha uma palmeira, cuja casca, folhas novas e velhas,

fruito em lanhas pequenas, e depois cocos, sempre
tem a côr amarella como de ouro, e quando lhe dá
o sol resplandece ; e já pode ser que este seja o ramo
de que fálla o Poeta : Aiireus & simili frondescit vir-

ga metallo. Digo isto, porque daquelle diz Virgílio

que era a offerta de Prosérpina : Hoc sibipulchra suum
ferri Proserpi?ia mu?ius instiiuit. E destas palmeiras,

a que muitos chamam reaes pela formusura da côr,

das quaes escreve o padre Niculao Paludano, que
naquellas partes anda, da nossa Companhia, que com



Historia Trágico-Marítima 85

mais razão se podiam chamar Luceferinas, pois o frui-

to delias não serve de mais aos chingalás gentios, que
de o oíTerecerem ao demónio.

Quando os padres chegaram a Columbo andava o
Geral de Ceilão D. Francisco de Menezes com todo o
exercito em Cândia. E porque a entrada foi das boas

que lá fizeram os portuguezes, a referirei brevemente.

Sahio o campo que seria de dez mil homens de
Balané, que é a nossa fortaleza mais fronteira, já cona

receios que os inimigos haviam de dar nelle de noi-

te
;
pelo que ao alojar puzéram quatro cilladas, cada

uma em seo lugar, e quiz Deos que aquellas foram
as paragens por onde os inimigos acometteram : e co-

mo em todas acharam gente se recolheram com per-

da de algumas' cabeças, muitas armas, e alguns mos-
quetes de pé e berços ; de que amedrontados nunca
mais se atreveram a acometter os nossos. Mas quan-
do o exercito se levantava vinham ao lugar, em que
achando alguns coitados os matavam, de que infor-

mado o general, o mesmo era levantar o campo, que
deixar boa parte delle escondido, porque vindo os

contrários cahissem na rede, em que por vezes fica-

ram muitos mortos e cativos. E isto constrangeo ao
Rei a mandar lançar pregão sobre graves penas, que
ninguém fosse ouzado a entrar no lugar, que o nosso
arraial deixava, senão depois de três dias partido.

Perto de cinco mezes andaram os nossos passean-

do Cândia, sem levarem de comer mais que por dois
dias, e nunca lhes faltou o necessário em abundân-
cia. Os cativos que trouxeram seriam quinhentos ; as
prezas do gado passavam de três mil cabeças, não fal-

lando das que lá comeram e mataram. Tomaram-se
mais dois elefantes mansos, um delles de notável gran-
deza, porque passa de sete covados, couza poucas ve-
zes vista em Ceilão.
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Partiram os padres de Columbo para Moroto, que

é uma aldeã por parte de Gale, distante da cidade

três legoas chingalás, que são seis portuguezas
;

(te-

mos aqui uma igreja, que está entre fescos e espessos

inatos) foi a chegada em um sabbado, e ao domingo
disseram missa, vindo toda a gente a ella com muita

devoção.
Todos aqui são paréas, que é o mesmo que pesca-

dores, dos quaes veio um casamento, cujas ceremo-

nias por serem novas as apontarei. O acompanhamen-
to é de todos os amigos e parentes, e escuzar-se al-

gum é afronta grandissima ; vão os noivos andando
sobre panos brancos, com que sucessivamente lhe vão
alcatifando o chão, e cubertos por cima com outros

do mesmo lote, que os mais chegados levam nas mãos
estendidos a modo de pallio, que os defendem do sol ;

vai a noiva levada nos braços do mais chegado pa-

rente, e como este cansa lhe succcde outro. As insi-

gnias que levam são as rodéllas brancas, e candeas

acezas de dia, e uns búzios com que vão tangendo

em lugar de charamellas. Todas estas são insígnias

reaes, que os Reis passados concederam a esta sorte

de gente, porque sendo estrangeiros povoassem as

praias de Ceilão, e ninguém mais que elles ou a quem
elles derem licença pôde uzar delias. Estes sós pes-

cam no alto, que no rio, ainda que o tem mais per-

to que o mar, nem no inverno, quando o mar está

impedido, por maior necessidade que se lhes oífere-

ça querem pescar, pelo terem por afronta. E certa

que faz espanto nesta e noutra gente desta sórte^ que

sendo tão mesquinha, coitada, e pobre, tem tantos

pontos de honra, que antes morrerá, que ir contra

ella.

Ainda que entrei algumas legoas pela ilha, não me
quero meter na frescura da terra, na variedade dos
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rios e riquezas delles, na immensidade dos matos, nas

suas mucalinas, que são as nossas devezas, na diver-

sidade das arvores, na bondade das fruitas ; só quero

declarar o que na segunda jornada notei e soube acer-

ca do que se commummente diz, que nos matos de

Ceilão se dá e acha toda a fruita de espinho, como
laranjas, que por experiência vi serem excellentes, e

nada inferiores ás do reino, cidras, limões, limas. E
para verdade deste dito se hade advertir o que na

nossa aldeã de Vergampeti achei, que as fruitas de

espinho em Ceilão são em duas maneiras, ou mansas,

que se podem comer, e são as gabadas, mas estas só

se acham em lugares que já foram povoados, e são

muitos; porque os chingalás por causa das guerras

continuas todos moram pelos matos, hoje neste lugar

e amanhã naquelle : e como a terra é fertilissima e

regada do ceo, quasi todas as semanas dá tudo o que
nella se planta. E assim ainda que se mudem, como
mudam a cada passo, como ficam as arvores que se-

mearam, acodem com seos fruitos muito bons, e es-

tes ainda que estão, não se podem chamar do mato.

Outras fruitas ha em Ceilão destas de espinho, que de

sua natureza são montesinhas e agrestes, logo conhe-

cidas na cor e folhas que tem sobre negro, e tão li-

zas e tenras, que parece reluzem ; o fruito destas ar-

vores não se come por não ser para isso, mas tudo

por estes gentios é offerecido ao diabo, que tudo

acceita dos homens a troco de o reconhecerem
por quem não é.

Perto de Columbo se embarcaram os padres em um
estreito por onde foram sahir no rio Calene, e indo

um pouco pelo rio abaixo se meteram por outro

Estreito tão estreito, como sombrio, porque escaça-

mente os remos com serem bem curtos podiam fazer

seu offieio, e por bom espaço as arvores que com
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seus ramos se estavam abraçando lhes serviam de
sombreiro contra o sol, até que sairam em umas
vargeas por onde a vista tinha bem que se estender.

Por elie foram até Negumbo, que são seis legoas

chingalás.

Foi este Estreito artificiosamente feito pelo Rei,

estando de guerra com os portuguezes, porque sendo
o principal commercio da ilha adentro pelo rio Calene,

e tendo elle a fós perto de Columbo, facilmente por
mar os nossos lho impediam

;
pelo que elle o divertio

por este estreito, que não é pequena commodidade.
E pois cheguei a Negumbo quero aqui contar o dito

de um moço que esteve em Cândia, e agora no col-

legio de Columbo. Este contou aos padres que vira

lá um olandez mancebo, que só estava então naquelle

reino; este pediu ao Rei p;)r mercê ser capitão de
Negumbo ; e perguntado porque o pedia, sendo dos
portuguezes ? respondeo que por isso pedia aquella

mercê, para que quando conquistada a ilha por elles,

como esperava, não houvesse quem primeiro que elle

pedisse aquelie posto. O rei com muita solemnidade
lhe fez mercê, e em sinal lhe poz na testa uma lamina

de ouro com o nome de Capitão de Negumbo, e assim

se nomea já entre elles.

O dia seguinte já manhã clara, por causa dos
elefantes haverem de caminhar pela terra dentro por
matos e vargeas, partiram por Manteigama, que estará

como déz legoas da praia. E coino estas terras estão

sogeitas a um Chingalá princip:il, que é uma das

quatro cabeças da ilha, e amigo da Companhia,
chamado Simão Corrêa, por todo este caminho lhes

fizeram as honras que antigamente faziam ao Rei, e

agora ao general, quando por alli passa. Estas são

cortarem os matos, e alargarem os caminhos por onde
haviam de passar (e só por isso se não puderam,
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ainda que não levavam guia, perder) e fazer cada

aldeã ao principio de sua entrada uma comprida rua

de folhas de palmeiras tenras, dependurando a uma e

a outra parte cocos e lanhas, para os de nossa Com-
panhia se aproveitarem delles á sua vontade.

Neste caminho passamos por uma aldeã chamada
do Ferro, por nella se tirar copia delle ; sobre a

tarde chegamos a Manteigama, que é povoação grande
e bem arruada, cabeça das sete corlas ou conselhos,

que das províncias sogeitas é a maior. Está situada

no meio de dous rios, um grande, e outro pequeno,

na forma em que Punhete está entre o Tejo e o

Zêzere ; mas este sitio é muito mais fresco ainda que
algum tanto doentio.

Conforme ao recebimento do caminho foi o da
povoação, também real ; este era, ter cada casa á sua
porta um calão, que é como quarta, mas redonda,

cheio de agoa, cuberto com um pano branco, e em
cima uma candea aceza. Esta mesma honra nos

fizeram ao dia seguinte por algumas ruas por onde
fomos, que são muito compridas, largas e direitas,

mas a casaria pouco lustrosa. Com esta occasião per-

guntou o padre Provincial a um bramene principal

que nos acompanhava, a causa de receberem o seo

Rei com a agoa e fogo juntos ? E respondendo, que
para mostrar que de tudo era senhor; ihe tornou o
padre que devia ser por lhes significar que para um
ser Rei havia de ajuntar e unir os discordes e con-
trários, ainda que o fossem tanto como o fogo e agoa ;

da qual interpretação mostrou ficar muito satisfeito.

Passo por outras festas de tangeres e bailes ; £Ó direi

que ha alli uns atabalinhos que são muito guerreiros,

e parece que faliam, e quando se tocara se ouve o
som uma legoa nossa. Daqui partimos por outro
caminho em que achámos o mesmo recebimento, e
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ainda avantajado ao passado, sahindo algumas aldeãs

com toda a gente, como em forma da cidade, a fazer

oíferecimento ao padre Provincial.

Chegámos á tarde a Mudampé, aldeã principalis-

sima, e por ser muito rendosa andava antigamente em
Principes, como o Crato em Portugal ; achámos que
nella o padre tinha feito passante de trezentos christãos

só neste anno, e conforme a disposição da gente

muitos mais fizera, se do senhorio delia fora favorecido,

não com datas aos que se convertem, senão só com
bom rosto e palavras ; mas o interesse tem na índia

grande valia, e aqui ceptro levantado ; mas passo pelo

que não tem remédio, senão do ceo : pelo que nãa
faltam bons que receem se venha a tirar aos portu-

guezes, por serem ruins lavradores, o que lhe tem
dado para grangearem para elle, fazendo muito bem
cada um por si. Aqui vi um elefante por reverencia

por-se de joelhos, e andar um pedaço com a barriga

pelo chão até perto de nós, e fazer outras cortezias a

seo modo, que não me espantaram, tanto por com-
muas nelles, como ve-lo pôr todos os quatro pés

juntos em cima de um pilão, que é como um gral de
páo grande, e não tinha maior circuito e de roda do
que era a de cada um dos pés do elefante ; e posto

em cima com todos os quatro pés dar uma volta em
redondo. Bem é verdade que só com ver aparelhar o
pilão em que havia de fazer esta peça, que foi enter-

rarem ametade do pilão na área para poder suster

o pezo de tão grande máquina, presentindo o trabalho

e aperto em que se havia de ver, começou por todo o

corpo a suar em fio, e ainda com outros sinaes maiores

da natureza mostrar o grande medo que tinha ; e

como no pilão poz só as pontas das mãos e pés, não
couberam mais que três, que o outro pé ficou sobre

dous.
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Outra couza me contou aqui um padre que vira

elle, havia poucos dias. E' costume nesta ilha por

causa das sementeiras trazerem os bois e bufaros man-
sos prezos com rotas, que são como silvas, dous a

dous, como em canga : destes chegaram dous bufaros

grandes e forçosos ao rio para beber : em um delles

fez preza um lagarto, que parece os espreitava : foi

grande a força e resistência que ambos fizeram para

tornar a terra, sentindo o dano que seo inimigo lhes

pretendia fazer, mas por mais que trabalharam, foi

debalde, porque contra toda sua força o lagarto os

foi levando pelo rio, até que os afogou e meteo am
bos na sua cova para depois de podres se cevar nelles ;

porque dizem que nada come âão, quando o toma,

senão que primeiro o deixa apodrecer ; mas isto deve

ser quando não estiver muito faminto. Sentido o dono
dos bufaros da perda, e desejoso de se vingar, lhe

armou uma canissada ou estacada de grossos páos,

dentro da qual lhe poz uma negaça, e tanto que pela

porta o sentio entrado, lha tapou, e nella o prendeo,

e vazando-lhe a agoa o matou. Correo logo a fama
da enormidade de sua grandeza, levado da qual foi

também o padre a ver o que se dizia, cuidando ser

couza notável, e o mandou medir, e tinha de com-
prido doze covados esforçados, e três de alto.

De Mudampé partimos para Chilao, que é d'alli

meio dia de caminho, por um esteiro semelhante ao

porque viemos de Columbo, a maior parte delle co-

berto de frescos arvoredos. Recebeo nos aqui o padre
com uma grande procissão de meninos, que devota-

mente iam diante cantando a doutrina, do qual rece-

bimento não faço menção nos outros lugares de que
fállo, por ser commum em todos.

No mesmo dia fomos a Muneçarão, que foi aldeã

do Pagode ; e por assim o temporal como o espiritual
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estar á conta da Companhia, quasi todos os morado-
res já são christãos. Não quero deixar de apcntar o

que poucos dias havia tinha acontecido aos moços dos

padres sahindo á caça ; e como tudo são matos, logo

junto delia encontraram um veado, cuja dita foi, in-

do-lhes os cães no alcance, uma façonhosa cobra, por
junto da qual passavam, parece que não podendo fa-

zer preza nelle, por sua muita ligeireza, a fez na cão,

que immediatamente o seguia, o qual vendo-se prezo

delia, e mal tratado de varias dentadas que lhe dava
(de que eu ainda vi os compridos sÍnaes)com gritos e

alaridos deo sinal do aperto em que estava, aos quaes

acodindo um moço de desasete ou dezoito annos, que
acaso levava um arco com suas frechas, e embebendo
uma a despedio com tanta fúria e destreza, que pas-

sando a cobra pela cabeça com que estava mordendo
o cão, sem tocar nelle a matou, sem ser necessário

segundar com outra. A cobra, nos disse o padre que
a foi ver, que na grossura e comprimento era como
uma arrezoada palmeira ; o cão sarou das feridas,

porque a cobra não era peçonhenta, que ao ser, mal
pudera escapar de tantas feridas dadas tão vagarosa-

mente, pois bastava, qualquer pequeno tirar de sangue
para logo acabar.

Com isto me vou sahindo por um pouco da ilha de

Ceilão, e entrado pela de Calpetí ou Cardina, tão

nomeada com a vitoria que no rio que faz, houve
André Furtado de Mendonça do famoso cossario Ca-

tanuça, tomando-lhe quatorze parós, em vingança de

com elles ter queimado uma nao da China, e destes

quatro se fizeram e serviram depois de escusa-galés.

Tem esta ilha de comprido doze legoas chingalás, que

são vinte e quatro portuguezas esforçadas, e de lar-

gura meia legoa ; de sorte que mais se pôde chamar
uma lingoa da terra ou área ao longo de Ceilão, di-
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viclida por um pequeno rio, que começa em Chilao

e vai sahir, sendo já não só rio, mas um fermoso bra-

ço do mar, em Calpeti ou Cardina, donde toda a ilha

toma o nome. O que nella ha pela praia do mar, ou

para melhor dizer nelle, são pérolas, aljôfar, coral

preto, alambre, que lança fora, do qual eu vi algum,

e se me não disseram o que era, nem na mão o tomara,

nem com o pé lhe tocara. E pela praia do rio dentro

tem arvores de lacre, s^l que se faz naturalmente sem
benefícios de marinhas, nem saleiros, grande quanti-

dade de pássaros tamanhos como grous. Por dentro

ha certa herva chamada xaja, que serve de tinta como
nas ilhas o pastel ; os matos são po\^oados de ele-

fantes, bufaros, ussos, e todos os mais animaes que dá

Ceilão, que lhe manda esta fazenda. O que toca á

christandade, que nesta ilha temos em cinco igrejas,

terá V. R. pela Annua.
E assim não tenho aqui mais que dizer, senão que

na primeira igreja, que está em Muripo, armaram cer-

tos mouros um laço de arame para tomar um veado,

e indo ao dia seguinte dous delles ver se tinha cahido,

cahiram elles no que não esperavam, isto é nas unhas

e dentes de uma ussa, cujo filho em lugar do veado

estava no laço, e ella junto delle esperando quem lho

armara para se vingar, e por não levarem nada nas

mãos os tratou tão mal, que ambcs estiveram á mor-
te, e ainda quando nós chegámos não estavam sãos.

Tanto pôde o amor natural, ainda nas feras, fazen-

do-as mais do que são ; assim dera elle a esta o sabe-

lo desatar do laço, como lhe deo animo para o de-

fender em quanto pode. Em Calpeti vi um arco triun-

fal feito de um queixo debaixo de um baleato, que
alli deo á costa, o qual tinha de vão desoito palmos,

a grossura de cada osso destes, não fallando no mais

que estava metido na terra, era de cinco palmos lar-
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gos em ródá : a altura tanta, que com um bordão de

sete palmos, que na mão tinha, a não alcançava, de

sorte que folgadamente se podia passar por baixo,

sem abaixar a cabeça, um homem a cavallo.

Daqui atravessando o rio, que é de mais de uma
legoa, nos tornámos a meter na ilha de Ceilão, cami-

nhando dons dias por maios despovoados. E assim

sendo-nos forçado dormir no meio delles, uma noite

nos alojámos ao longo de uma fermosa alagoa cerca-

da de espessos matos, cheios de elefantes bravos, e

mais bestas feras, por medo dos quaes nos cercámos

de muitas fogueiras, que é o muro ordinário contra

elles, não faltando a cada hora da noite atiçadores,

que por uma parte o medo dos elefantes, por outra

os bramidos dos tigres e ussos, e os urros dos adi-

bes despertavam e obrigavam a faze-lo. Quanto estes

matos mais se vão chegando a Manar, vão sendo me-
nos frescos, e mais infructuosos em larins, que são

umas arvores tão carregadas de espinhos, que nascem
de dous em dous, quasi como a ollaia de flores.

Entre os veados ha uma sorte delles, que chamam
veados vellosos, por terem as pontas todas debaixo

a alto cubertas de couro e cabello ; destes ha em Cei-

lão grande copia. E neste caminho achei uma arma-
ção destes de extranha grandeza, que por irmos por

terra deixei, ainda que se estimam muito para varias

enfermidades.

Fomos sahir destes matos junto das praias de Ari-

po, porque caminhámos meio dia a grande pressa, e

são as em que antigamente se alojava o exercito dos

Paravas, quando vinham fazer as pescarias das péro-

las e aljôfares, que tantos annos nos faltam.

Vi eu ainda por estas praias serras de chipo, e cas-

cas de ostras, bem altas e continuadas por muitas le-

goas, c nellas achei em varias partes muita gente ari-
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pando, que é o mesmo que cavando, e joeirando a

terra para nella pescar o aljôfar, que antigamente

iam mergulhar ao mar, e por miúdo deixavam ca-

hir, sem fazer caso deíle. O que julguei e ouvi dizer,

é que andavam aripando nestas praias continuamen-

te duas mil almas, e ainda tiravam para se sustenta-

rem. E por certo me disse um religioso de S. Fran-
cisco, que aqui é Vigário em uma povoação, que o
menos que cada sabbado se vende no bazar são cem
pardáos de aljôfar, afora o que os particulares compram
e vendem.

Todas as ostras destas praias são brancas, lizas, e

reluzentes, como madre-perola, e bem mostram no
de fora o preço do que dentro de si encerram.

Notei mais a grandeza e fermosura dos lagostins

deste mar, que em tudo quer ser famoso
;
porque a

grandeza é a maior que nunca vi de semelhante pes-

cado, as cores azuis e verdes excellentes, com outras

entresachadas tão vivas, naturaes, e lustrosas, que de-

sejei haver uma para mandar, o que cuido me nas-

ceu de nunca, ter visto lagostins destas cores, nem
ouvido que o ceo os criasse em outras partes desta

sorte. E porque vou no fim de Ceilão, antes que de
todo me saia desta famosa ilha quero brevemente re-

copilar o que nella se cria. No mar além do muito e

bom pescado, se criam pérolas, aljôfar, coral preto,

âmbar, nos rios e vargeas varia pedraria de topázios,

olhos de gato, safiras e rubins ; nas serras cristal, ou-
ro, ferro e binga, que é uma piçarra, que depois de
cozida se desfaz em tezes finas, como de cabellos al-

vos e transparentes, como de vidro, de que se uza
muito nos sepulchros. Nos matos além de toda a frui-

ta de espinho, ha muita canella, areca, sapão, pao
preto, mais que o de Moçambique, não porém tào fi-

no nem lustroso, mas melhor que todo o outro da In-
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dia, que em nerhuma parte delia falta. Nos mesmos
se acham todos os animaes até armadilhos, tirando

leões, onças e abadas. Os campos sào de manjariquão,
nem falta madresilva.

ÍBa mais nesta ilha duas sortes de barro, um ver-

melho, outro branco: este serve de caiar em lugar de
cal, porque é alvo como gesso, e fino como alvaiade:

daquelle se uza como vermelhão, e em lugar delle.

Emfim Ceilão tudo dá, mas de tudo pouco, tirando ca-

nella e areca, de que é abundantíssima, e ambas as

melhores da índia. Já a canella é tão differente a desta

ilha da das serras do Malavar, que esta em sua com-
paração é como pintada assim no ardor, como cheiro,

o que eu neste caminho por vezes experimentei, e me
espantei de tão grande diíFerença em tão pequena dis-

tancia de terra e clima.

Sahimos de Ceilão, entrámos na ilha de Manar, na
qual com quinze dias que nella estivemos impedidos
do tempo contrario, nada achei de gosto, e bom para

contar ; e porque nesta não pretendo referir mágoas,
vou-me embarcando em um pequeno tone para nelle

passar o Golfo até Negapatão, por entre muitas ilho-

tas, tão juntas e continuadas, que bem mostram foi an-

tigamente esta ilha e a de Ceilão uma couza continua

com a terra firme do Pande e Choromandel.
O Golfo passámos em um dia com tanta bonança,

que no meio delle fomos forçados a nos ajudar dos re-

mos. Com a mesma entrámos em Negapatão, de que
só direi duas cousas brevemente. A primeira, que a

terra é de maior trato e comercio, que agora ha na
índia, porque além de todas estas costas, todos os me-
zes do anno, de Malaca, Bengala, Pegu, Tanacarim e

Junfulão, por onde comunica grande parte das merca-

dorias da China, é império nobilíssimo; assim forc elle

d^El-Rei de Portugal, como é de um senhor gentio, e
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tivera boa barra ; mas nesta costa nem uma ha que
preste. A segunda, que nâo ha terra mais supersticio-

sa c cheia de Pagodes que esta, porque são sem nu-

mero ; e muitos de notável fabrica e grandeza ; entre

os quaes é famoso o que chamam dos Chinas, por ser

fama constante entre esta gente que elles o fizeram

quando foram senhores do comercio da índia ; é de
tijollo, e com haver muitas centenas de annos em que
não é habitado nem repairado, ainda está com sua

magestade, e obra perfeita. Ao pé delle mandou o
Naique agora cavar um thesouro que um feiticeiro

lhe persuadio acharia, fazendo muitos sacrifícios : elle

os fez, e eu vi muita gente que andava cavando ; mas
o thesouro foi muita agoa que se descobrio, que ficará

servindo de tanque para a gente.

Em outro Pagode chamado do Naique, por estar á

sua conta, e é o mais soberbo desta povoação, vi eu
uma columna quadrada de mármore preto, na qual

estão esculpidos de meio relevo alguns sinaes da Pai-

xão de Christo, como os açoutes, a corda, o gallo, e a

toalha ; e estes gentios a tem por couza dos christãos,

e veneram como sagrada, lançando-lhe azeite em ci-

ma, e ornando-a de flores; e tal a achei quando a fui

ver : e a razão que dão desta veneração é terem para

si, e dizerem, que esta columna veio nadando por cima
das ondas do mar ; e assim entrou por esta barra de
Negapatão, onde elles a recolheram e puzeram fora

da porta do seo Pagode. A isto accrescentam elles

uma fabula, e é: Que estando esta columna fora da
cerca do Pagode lha quizeram os portuguezes furtar

por ser couza sua ; mas que indo elles para o fazer,

uma vaca deo um berro tão grande, que ouvindo-o
daqui dous dias de caminho, o Naique em Tanjaor
acodio, e defendeo que a não levassem ; e para lhe ti-

rar as esperanças de a poderem haver a mandou me-

7 VOL. II
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ter dentro da cerca, e mandou pôr junto do seu Pa-
gode onde eu a vi : e para gratificação da vaca que
deo o berro, tem feito á porta do Pagode uma de ti-

jollos de mais de vinte palmos de altura muito bem
feita, pintada e proporcionada, posta debaixo de uma
charóla de pedra e cal de excellente obra, para que
sendo caso que os portuguezes outra vez pretendam a

columna, ella desperte ao Naique e a elles. Isto é o
que estes gentios dizem e fabulam ; o certo é que a

columna tem os sinaes que digo, a verdade do mais só

Deos a sabe, porque ella entre estes gentios anda tão
misturada com a mentira, que poucas vezes se pódc
averiguar.

Depois de outros quinze dias detidos do tempo sa-

himos a barra no mesmo tone, com bem differente

successo do que entrámos
;
porque ou por ser maré

vazia, ou por o piloto errar o canal, na maior fúria

das ondas, que aqui sempre são muito grandes e perigo-

sas, tocando o tone, assentou a popa na área, e com
três grossos mares, que no meio tempo que esteve atra-

vessado a elles lhe entraram, esteve meio alagado e me-
tido no fundo. Confesso, que em vinte e quatro annos
que navego, e me ter visto em muitos e grandes pe-

rigos, nunca tão perto me achei de fazer naufrágio.

Estes são os machos, em que os Provinciaes da índia,

e particularmente os deste Malavar cavalgam, estas

as estradas porque caminham, estes os perigos em que
cada hora se vem, gastando seis mezes em visitar pouco
mais de trinta pessoas. Com tudo por misericórdia do
ceo sahimos a barra, tendo bem que fazer meio dia

em alijar a agoa, que o tone recolheo : o mais da via-

gem, que são quarenta e cinco legoas até S. Thomé,
andámos em pouco mais de vinte e quatro horas.

Muito havia, que eu desejava ver esta cidade, para
visitar os lugares sagrados, e frescas memorias do
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Apostolo S. Thomé, e depois de os ver, dei por bem
empregados os trabalhos passados. Oito memorias no-

táveis achei deste glorioso Apostolo ; das quaes posto

que se tem muitas vezes escrito com differente estylo

e espirito, não deixarei de fazer aqui menção delias,

assim como as fui visitando, por me parecer que ou-

tros terão mais devoção de as ler e ouvir, do que eu
tive de as ver e visitar.

O primeiro lugar foi o Santo Sepulchro, que está

na Sé Episcopal desta cidade, em uma ilharga da qual

fica por porta travessa a da Sê antiga, que agora ser-

ve de capella do Santíssimo Sacramento ; e á mão di-

reita do altar desta fica uma capellinha, onde só cabe
e está um altar fechado com grades de ferro, e este é
o Santo Sepulchro : a chave tem o Senhor Bispo, e
ninguém sem sua licença pôde nelle dizer missa, nem
entrar das grades para dentro pessoa alguma, que nào
seja sacerdote, nem ainda para ajudar á missa. Aqui
a fomos dizer uma vez : a capellinha é muito devota,

e a memoria das relíquias do Santo, que alli estão, a
faz muito mais. Estranhei com tudo não a ver cozida

de ouro, ainda que a vi armada de seda. Nesta Sé
velha se conserva ainda o coro onde o nosso B. Padre
Francisco Xavier ia ter oração, e o passadiço em que o
demónio o encontrou. E no nosso collegio está a ima-
gem da Virgem, diante da qual orava^ e á que o Santo
quando dos espíritos malignos era mal tratado, pedia
favor. E pois fiz menção do Santo, quero-a também
fazer de uma relíquia sua, que aqui em S. Thomé deo
um secular ao Provincial em muita estima, como elle

a tinha havia quarenta annos, a qual lha dera sua so-

gra em dote de casamento, por dote de grande preço,

dizendo-lhe que não tinha outra de maior valia que lhe

dar. A peça eram umas contas de páo milagroso de
S. Thomé, porque o Beato Padre rezava, e havendo-
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se de partir desta cidade, as deo a esta mulher, que
era sua devota e confessada, dizendo-lhe que lhas da-

.va naquella ultima despedida, por não ter outra cou-
za; ella as guardou com muita veneração, como relí-

quia de um Santo, e as deo a seo genro, que é um
dos principaes cidadãos de S. Thomé, e se chama Igna-
cio de Gamboa, que sempre as estimou tanto, que ar-

riscando muitas vezes o fato, e a pessoa no mar, nun-
ca quiz levar comsigo as contas, pelas não pôr a pe-

rigo. Não tinha elle agora mais que vinte e duas con-

tas destas, três estremes, e a cruz, que deo ao padre
Provincial, tendo dado algumas por via de um filho

seo, que agora está na Companhia, a um irmão italia-

no por nome Marco Aurélio, que de cá tornou para
Itália com o padre Theolao Espínola. E as mais que
faltam se deviam também repartir pelo mesmo modo

;

nem agora ficamos fora de esperança de cedo mandar
uma relação de serem com obras maravilhosas apoia-

das do ceo por suas.

O segundo lugar que visitámos foi o Monte Grande,
uma legoa desta cidade, no alto do qual está uma
igreja de Nossa Senhora, que por esta causa se cha-

ma do Monte. O caminho do pé delle até acima, que
é um bom espaço, é todo ladrilhado e largo, e por
ir em voltas tem três estancias, e em cada uma sua

cruz arvorada, muito fermosa, com seo pé : a primei-

ra na raiz do monte; a segunda quasi no meio ; a ter-

ceira lá perto do cume, e todas estas estações sobem
muitas pessoas por sua devoção de joelhos. No altar

não ha outro retabolo mais que uma cruz entalhada

em pedra preta de obra de meio relevo, com umas
letras ao redor, qual a pinta o padre João de Lucena

;

foi alli mesmo achada por um Vigário da Vara de
S. Thomé, que por esta causa está enterrado na mes-
ma igreja com campa e letreiro, que diz ser elle o
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inventor daquella Santa Cruz feita por S. Thomé. Es-
ta é a cruz milagrosa, que sua muitas vezes no dia de
Nossa Senhora do O, ao cantar-se o Evangelho ; e o
primeiro lenço, que nesta derradeira vez que suou,

se ensopou no suor, me veio á mão da do mesmo sa-

cerdote, que a meteo nelle, e o tinha em muita esti-

ma, e com a mesma mo deo por ter sido meo discí-

pulo. E pois eu também o sou de V. R. com a mes-
ma o mando a V. R.

Fora a um lado desta igreja está uma fermosa cha-

róla de pedra e cal, e debaixo delia uma columna de
quinze palmos pouco mais ou menos, um pouco del-

gada, e de pedra preta, que é fama ser feita pelo

mesmo Santo Apostolo, para esteio de uma cruz, de
que parece sérvio. Nesta igreja dissemos também
missa, a minha foi da cruz, para que Nosso Senhor a

desse a conhecer, e fizesse adorar de toda a gentili-

dade que deste monte se descobre, cuja vista para
todas as partes, por espaçosas campinas em que ella

se perde, é excellentissima de frescas ribeiras, montes,
fortalezas, gados de toda a sorte, muitas povoações,
e até do mesmo mar.

O ultimo lugar desta nossa perigrinação foi o Mon-
te Pequeno, que todo é da Companhia, chamando-lhe
monte, podendo-lhe com mais razão chamar uma
grande pedra, pois não é outra couza ; e sobre esta

pedra, é fama lhe deram a lançada, ainda que dizem
foi morrer ao Monte Grande. Neste pequeno tinha a
Companhia uma capella e casas, que na guerra pas-

sada ficaram destruídas, e agora se iam refazendo.

As memorias, que do Apostolo aqui ha ainda vivas,

são as seguintes.

A lapa ou cova, em que morava ; ou como outros

querem, no tempo das perseguições se escondia, que
está cavada em uma viva e dura pedra. A' sua mãa
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esquerda feita de meio relevo na mesma pedra se vê
uma grande e fermosa craz, que o mesmo Apostolo
fez, e todos os que entram tocam e beijam no pé por
reverencia. A porta é tão estreita, que escaçamente
cabe por ella uma pessoa. A lapa dentro mais capaz

e redonda, nella está um altar, em que se dizia missa,

agora tem uma fresta, que os nossos lhe fizeram para

luz
; já pode ser que sem ella causaria mais devoção,

ainda que agora não deixa de a causar a quem nella

entra com uma pequena de consideração. Acima des-

ta lapa para o Nascente no cume do monte ou pedra

na mesma cavada de relevo, está outra cruz peque-

nina, onde o Santo tinha oração ; esta mandou o Vi-

sitador o padre Niculao Pimenta, quando visitou es-

tes lugares, cobrir por reverencia com uma abobeda-
zinha como agora está. Junto desta apparece ainda

chea de agoa a fonte, que milagrosamente Nosso Se-

nhor lhe deo, na qual nunca falta agoa. E bem mos-
tra ser por mercê do ceo conservada ha mais de 1600
annos, porque a pedra sobre que nasce é no meio de
uma campina por todas as partes, nem tem donde
lhe possa descer tanta perpetuidade de agoa. Defron-

te da lapa para o Poente, está outra columna levan-

tada semelhante á do Monte Grande, que também
dizem foi hastia ou pé de cruz feita pelo mesmo San-

to Apostolo : está também debaixo de sua charóla
;

e desta ser obra do Apostolo ha menos duvida na
opinião, e commum pratica de todos. Assim nesta

como na outra tinham os padres postas em cima suas

cruzes, mas por lhe tirarem os ferros com que esta-

vam fixas, os negros a guerra passada as quebraram,
deixando só as columnas em pé como estão. Estas

são as memorias que aqui se vêm deste Santo Apos-
tolo, nem sei que d'outro tenhamos tantas e tão vivas,

as quaes Nosso Senhor aqui conservou por meio da
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devcção dos arménios, para gloria sua e confusão

destes gentios, e praza a Decs não seja também dos

christãos, pois tão pouco delias se aproveitam, e tão

pouca devoção lhe tem.

Daqui cinco ou seis legoas p^ra a parte do norte

está Paliacate, onde os olandezes tem fortaleza, que

os nossos de S. Thoicé os anncs passados lhe toma-

ram, saquearam, e arrasaram ; mas elles pelas neces-

sidades que tem das rcupas desta costa para o com-
irercio e trato que tem na Jaoa, a tornaram a ree-

dificar aventajadamente, assim no sitio, como em tu-

do o mais. Agora estando nós em S. Thomé para

partir, tivemos novas por via de uns negros, em co-

mo no m^esmo porto estavam de assento cem feitoria

cem licença da Rainha (cujo o porto é) alguns ingle-

zes, o que se deixa ver por grossas peitas que deram,

e miUito que ao diante prcmetteram
;
porque queixan-

do-se os olandezes á mesma Rainha, dizem, que lhes

respcndeo que os inglezes haviam de estar alli cem
elles, e se assim não fossem contentes, que se podiam
ir embora e deixar o seo porto ; mas o certo é, que

os que mais derem ficarão, ou todos em quanto fo-

rem dando, ou aquelles que mais puderem se se des-

unirem. O que Nosso Senhor permitta para os con-

fundir, pois o Estado quando foi serhcr do porto o

não sustentou, e cgora deve custar mais toiDa-lo : e

cada dia se irá isto impossibilitando, por elles se irem

fortificando, ainda que agora bem pouco basta, con-

forme a opinião dos que bem entendem, e a cidade

de S. Thomé só pedia duzentos soldados com alguns

navios para tornar a tcmar a fortaleza, estando mais

fortificada e reforçada de artelharia e gente ; m.as es-

tes tempos são seos e não nossos.

Voltámos na mesma embarcação, desandando em
sete dias o que em vinte e quatro horas tinhamos an-
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dado, e ainda nos pareceo a viagem breve e boa, por
ser contra o tempo e monção. Desembarcámos em
Trangambar seis legoas de Negapatào em uma igre-

ja que alli temos, donde caminhámos por terra ao
longo da praia passando por muitas aldeãs todas fres-

quissimas, por serem cortadas e regadas de vários es-

teiros e lagoas de agoa doce derivadas dos caudalo-

sos rios que descem das serras do Gate, maiores or-

dinariamente em suas fontes e principios, que nosfins

quando chegam perto do mar. E por esta causa ne-

nhum tem barra que preste em toda esta costa; e a

rasão que cuido é, porque como todos correm por
campinas rasas e planas como a palma da mão sem
outeiro nem penedos que os impidam, os moradores
vão tirando delles tantas levadas de agoa para uma e

outra parte como eu fui notando em alguns porque
passei, para regarem as vargeas semeadas de arrôs,

que aqui dão três novidades no anno ; e por maiores

enchentes que haja, quando chegam ao mar são mais
pequenos ou ao menos não são maiores que em seos

principios. Donde também parece que nasce em todos

os que vi, que foram muitos, não entrarem direitos

no mar, por não trazerem pezo de agoa que possa

resistir ás dos mares ; antes todos tem as barras en-

viozadas ; e o que nellas não alcancei foi estarem to-

das abertas para o Norte e nenhuma para o Sul, sen-

do o vento sul naquella costa viração branda e sau-

dável, e os ventos do Norte forçozissimos, sendo tu-

do na Costa da índia tanto ao contrario, que o ven-

to Sul, por pequeno e brando que seja, logo engros-

sa e empola as ondas, cava e alevanta os mares de

modo que ninguém (se pode) o espera no mar ; e as

tormentas desta parte são as que se temem.
Chegando a Negapatão achámos novas frescas de

Tanacarim, que é um porto em Bengala sojeito a El-
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Rei de Sião, e muito frequentado deste, pelo provei-

to da mercancia. Sobre este depois que o bárbaro Rei

de Ova tomou a nossa fortaleza de Serião de Pegu,

matou o capitão delia Felippe de Brito Nicote, e le-

vou pela terra dentro aos mais cativos, sem até o

presente termos delles novas ; mandou (como digo)

este Rei sobre Tanacarim quarenta mil homens por

terra, e por mar uma armada de sessenta velas. Es-

tavam dentro no rio sete embarcações de portugue-

zes, que alli foram negociar com suas fazendas,

estes vendo a barra fechada com tantos navios de ini-

migos, e a terra tomada com tão grande exercito, e

que não podiam (por serem poucos) defender todas

suas embarcações, se refizeram em quatro, queiman-
do as mais, e com estas pelejaram com o inimigo e

o venceram, ficando alguns nossos feridos e morto
um só por justo juizo de Deos, que pois de todos por

tal foi havido e praticado, o quero contar.

Vai em cinco annos, que certos homens cruel e

barbaramente dia dos Apóstolos S. Pedro e S. Pau-

lo mataram a outro dentro na matriz de Negapatão,
dando-lhe a primeira ferida ao levantar da hóstia, es-

tando elle de joelhos, e os mais matadores eram aca-

bados pela Divina Justiça desestradamente em varias

partes aonde ella para este effeito os levou, pois a

Justiça da terra não podia com elles. Faltava este,

que no primeiro encontro, ou como outros escrevem,

o primeiro pelouro inimigo, que nos nossos navios

entrou, matou sem elle poder dizer palavra, e assina

parece que só para matar este fez Deos Nosso Senhor
apparelhar aquella armada.

Vendo-se os inimigos vencidos e desbaratados todos

dentro no rio, sahiram a barra para se recolherem a
suas terras, e os nossos também para se irem curare
segurar na ilha de Sunduo em Bengala, onde é capitão



106 Bihliotheca de Clássicos Pertuguezes

e Rei Sebastião Gonçalves Tibao ; mas entrando-se no
mar tiveram outra trisca, assas perigosa e baralhada,

mas com o mesmo successo. Emfim por mercê do ceo
chegaram a Bengala, levando comsigo todo o cabedal
que salvaram, e as vidas de que já na índia se fazia

pouca conta. O Ovai se recolheu com o exercito de
terra, e armada do mar sem fazer nada em Tanacarim.

Partimos de Negapatão por terra, e fomos dormir
a primeira jornada a uma aldeã assas nomeada por
um famoso Pagode que nella ha, que se chama
Trivalor. Por toda esta terra, com buscar com os

olhos não vi pedra nem outeiro ou terra mais alta

que a outra, tirando os vallados que a arte dos
lavradores tem feito para derivar e reter a agoa, com
que se colhem três novidades de arrôs; e na verdade
a terra é das melhores e mais fertis, que tenho visto.

Mas tornando ao famoso Pagode de Trivalor, de uma
fermozissima quadra de pedra preta de canteria, com
muros muito altos, mas sem ameas, com que fica

servindo de fortaleza, tem quatro portas respondentes
uma á outra na grandeza e obra : as duas principaes

são de figuras de relevo das historias de seos infames

Pagodes repartidas por fora em onze painéis ou
quartões, uns maiores outros menores, e por dentro
em nove ou dés sobrados, são em forma piramidal

quadrada mais larga na dianteira : o remate de cima
é como uma tumba nossa com quatro conchas, uma
em cada parte, obra por certo digna da soberba
Luciferina, que aqui reina, nem me lembra ter visto

outra de tanta m.agestade e custo ; as portas porque
se entra todas são de pedra preta, uma só de cada
piirte de quarenta palmos em alto e outra a travessa

das duas das ilhargas são algum tanto baixas e de
obra chã.

No meio deste grande páteo ou cerca está a casa
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do Pagode, não menos custosamente lavrada : mas
logo parece na escuridade, que mostra ainda de fora

ser morada do Princepe das Trevas. E por esta mesma
causa tem ordenado a seus ministros que de noite lhe

façam todas as suas festas e procissões ; e elles lho

gurdam á risca, não passando nenhuma, que lhe não

tirem sua figura a passear em procissão, umas vezes

com mais apparato, outras com menos, conforme a

solemnidade dos dias ou das noites. E nesta que aqui

estivemos sahio a procissão com muitas e grandes

luminárias diante atravessadas em táboas ; não poucas

bailadeiras (que os Pagodes para este efíeito sustentam)

e vários tangeres. Iam diante quatro ou cinco andores

com alguns Pagodinhos : de trás ia outro maior como
principal, que eu nunca pude divisar o que era pas-

sando por bem perto, todos iam cubértos de flores.

Para estas procissões fazem a propósito as ruas

muito direitas, largas, e chãs para por ellas poderem
correr os carros que para este efí"eito tem de muito

boa madeira, sobre quatro rodas muito grossas bem
necessárias para tão grande máquina, porque tem
nelles os mesmos repartimentos ou quartões que nos

portaes com as mesmas figuras, e só a diff^erença está

cm aquellas maiores serem de pedra, e estas de

madeira, e por isso mais perfeitas a seu modo.
Dentro da quadra ha varias casas de hospedagem
para os romeiros ; entre ellas á mão direita de cada

porta principal vi duas da mesma obra, em uma das

quaes contei desasete naves de columnas de mármore
preto, tendo ao que mostrava mais de quarenta

columnas no comprimento. Além destas ha outras

casas mais pequenas e muitas columnas com boa
ordem levantadas, e assim julgando a vulto me pareceo

que seriam perto de duas mil. Junto desta fortaleza,

que disso serve, está um tanque quadrado da mesma
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grandeza. Este tem no meio uma ilha, e nella situada

outra casa do demónio assas grande ; é este quadrado
algum tanto mais comprido que largo, mas pouco, e

de uma parte a outra não se divisa uma pessoa, se é

homem, se mulher. Tinha o demónio antigamente
aqui de renda sessenta mil patacões que os Naiques
lhe toram agorentando de sorte, que hoje só dizem
tem mil pardáos. E este dedicado ao Lingao, o mais
torpe de todos os falsos deoses desta gentilidade,

antes é a mesma torpeza, e este é o que reina por
todo este Pande, até pelos caminhos debaixo das
arvores tem suas estatuas.

Depois de caminharmos dous dias, sempre por
fermosissimas vargens de arrôs, que respondem com
três novidades no anno, por serem não só regadas

do ceo, mas com levadas de agoa tirada das ribeiras

á vontade dos lavradores; e passando por infinitas

aldeãs, que estão á vista, e ainda á falia umas das

outras, sem em todas ellas apparecer parede nem
telha, senão taipas feitas á mão, cubertas de palha,

tirando os Pagodes que todos são de pedra e cal,

chegamos a Tanjaor corte do Naique, que é justa-

mente a sua fortaleza, por estar cercada de fortes

muros e barbacã mui bem torreada, e com sua cava

de agoa á roda, tirando nas portas.

Antes da cidade meia legoa caminhámos por uma
rua muito larga, e de uma parte e outra cuberta de
arvores semeadas umas junto das outras, de sorte que
fazem uma perpetua sombra aos caminhantes, e chega

até os arrebaldes da cidade, que para todas as partes

são grandissimos ; aqui nos agazalhámos e detivemos

três dias em umas casas de prazer do Naique, que
elle nos mandou aparelhar : estão ellas fora dos muros
no meio de um espaçoso terreiro, junto das quaes

está uma forte parede de pedra e cal levantada de
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sorte que por cima delia se podem os elefantes pegar

com as trombas e ferir com os dentes, e aqui os vem
elle ver pelejar. Destes tem elle mais de duzentos,

dos quaes cada dia duas vezes se vinham alguns

ensaiar sobre a parede, trazendo muitos delles os

dentes cheios de anéis de ferro, uns mais outros

menos, assim por galantaria, como por fortificação.

A casa é quadrada toda sobre abobeda de tijolo e

cal muito forte, tem muitos arcos abertos em lugar de
cancellas para todos os quatro ventos com duas

varandas sobre a parede que disse, no meio tem uma
grande charóla quadrada em baixo com arcos e

abobedas encontradas com muito artificio e graça, os

corredores ao redor são da mesma obra e traça, e a

serem mais largos e desempedidos dos pegões ou co-

lumnas do meio, podiam ser imitados em toda a parte.

Em um dos três dias que aqui estivemos, cahio a

festa do seo Pagode chamada Tromba do Elefante, e

assim o pintam com a tromba por nariz e grande bar-

riga. E a este dedicam o principio de todas suas obras

;

por ser grande comilão lhe offerecem neste dia cocos,

e em especial o próprio Naique lhe offereceo neste dia

cincoenta mil cocos, que todos se lhe deviam quebrar

na cabeça. Digo isto, porque passando eu a caso por

uma rua no meio da qual estava um destes Pagodes,

vi um Bramene, que lhe tinha sacrificado, e estava

sacrificando muitos cocos, e a estatua era de pedra
preta, e o sacerdote estava com os braços arregaça-

dos no meio de muita gente, e tomando os cocos da-

va rijo com elles na cabeça do Pagode, e quebrando-os
sobre ella derramava a agoa do coco, e lavava o Pa-

gode todo e as flores de que estava ornado; e tinha

quebrado tantos, que além de todo o chão á roda es-

tar molhado, tinha feito um rego por onde a agoa cor-

ria, e no fim uma cova arrezoada cheia de agoa.
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Da corte do Raju, que é rei sobre todos estes Nai-

ques, ao qual elles pagam grandes tributos, veio o
principal Bramene, que é como entre nós o Papa, tra-

zer a este de Tanjaor doze ou quinze mil pardáos, que
o Raju cobrou nas páreas deste Naique, que para hon-

rar o seo Bramene em um destes dias o foi visitar com
grande acompanhamento, levando-lhe as páreas, e so-

bre ellas um rico presente ; o Bramene lhe fez outro

de um elefante, e outras peças, mas o com que lhe

quiz gratificar o que lhe fazia foi com ir a casa do Nai-

que conceder-lhe uma indulgência plenária a todas

suas mulheres, com lhas ferrar todas nos braços com
uma chapa ou chavão quente, pagando lhe pelo tra-

balho uma moeda de ouro cada pessoa ; o mesmo fez

depois a todos os que a quizeram alcançar, ou para

melhor dizer, dar o fanão ; o que muitos escuzaram,

não tanto por pagar o preço, como por terem notado

noutro que veio fazer o mesmo pouca limpeza, ou

muita torpeza, de que este se mostrou sentido, mas
ainda ganhou bem.

Sahimos de Tanjaor por outra rua mais fermosa,

que a porque nelle entrámos, assim na largura em ser

muito direita, igual, e sombria, como finalmente por

ser muito mais comprida. Porque chegando a uma
caudalosa ribeira boa meia legoa da cidade, cuidei que
era o limite eterno da rua, mas passada achei que con-

tinuava na mesma forma quasi ontro tanto, e a julguei

por entrada digna de outra mais populosa cidade.

Sahimos aquelle dia do estado de Tanjaor, e fomos
dormir no de Madure, (que é o maior no poder e ri-

quezas dos três Naiques) em uma aldeã chamada Sen-

tacale, defronte de um Pagode, nada inferior nos portaes

ao de Trlvalor, ainda que a cerca não era de cante-

ria, mas de tijolo e cal, que emfim nestas partes só a

idolatria está de pedra e cal, encastellada em custosas
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G inexpugnáveis fortalezas. Aqui vi uns homens, que
com muito cuidado acarretavam agoa para o Pagode,

e inquirindo-os disseram que era para se lavar o Pagode,

que até com isto querem os Bramenes authorizar seos

lavatórios, dizendo que também os Pagodes se lavam.

Partidos daqui andámos a maior parte do dia por

terras iguaes ás de Tanjaor ; mas passando umas ri-

beiras fomos achando a terra somenos ; e lá pela tar-

de achámos as primeiras pedras deste caminho, que
parece são já raizes das afamadas serras do Gate ; e

estes foram os montes de Trichenepali, que é a prin-

cipal fortaleza do Naique de Madure, e onde, quando
se vê em algum aperto, ou se teme do Raju, se reco-

lhe e defende. Esta fortaleza ou grande cidade está

situada nas raizes de um alto monte, e consta de três

cercas, duas quadradas, e uma redonda ; esta cerca o
monte á roda pelas raizes ou pé delle, da qual o maior,

que é a cidade terá de comprimento um bom tiro de
falcão, e pouco menos de largura. O comprimento da
quadra ssgunda, que é a fortaleza, e se contiuua com
a cidade, é a largura da mesma cidade, ficando mais

estreita sua largura por ir entestar no monte, e depois

desta se vae continuando. A cerca redonda, que disse,

cinge o monte e tudo, tem maior circuito que a cida-

de de Évora. Os muros de que é cercada com suas bar-

bacãs e torres muito amiudadas, tudo é de pedra preta

de canteria, com seis palmos de parede, e suas ameias
muito juntas, e por dentro são de entulho, que come-
çando em mais de cincoenta palmos por todas as par-

tes vão sobindo por degráos altos detijollo, e acabam
em cima em vinte e seis palmos largos. Da porta da
da barbacã da cidade até á de dentro tem dous reve-

zes fortíssimos de canteria, e a fortaleza três ou qua-
tro. Alem disso a cidade, com a fortaleza, tem suas

cavas largas e fundas com agoa.
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Pude ver e notar tudo isto, porque o Naique nos
mandou agazalhar dentro da fortaleza n'um baluarte

em cima do muro, que por curiosidade andei medindo.
Sobranceira a esta fortaleza em que mora o Naique

está outra, posta e fabricada sobre um vivo rochedo
que é um Pagode, que a fica senhoreando. Deste Pa-
gode descia todas as noites uma procissão com mui-

tas luminárias, tangeres, e bailes, e acabava em outra
pequeno, que abaixo lhe fica : e também de quando
em quando se ouvia uma voz grande em tom de pre-

gador, que eu dezejei de entender o que dizia, mas
como era longe, só o tom se ouvia. No mais alto do
monte em cima de uma grande pedra, que está pen-

dente sobre o Pagode grande, e a cidade toda, appare-

ce de muitas legoas outro Pagode ; a pedra sobre que
está fundado tem forma de cabeça ou tromba de ele-

fante, ou seja natural ou artificialmente. Neste se ac-

cende todas as noutes um facho, para que vendo-o to-

das as aldeãs que estão espalhadas por aquellas largas

campinas, se lembrem de fazer reverencia ao demó-
nio ; pois não vejo outra couza de que possa servir,

estando tantas legoas pelo sertão dentro ; vi eu al-

gumas vezes sobir muita gente ao cume do monte,

e dar muitas voltas ao redor deste Pagode, o que pa-

recia por devoção e penitencia ; e era boa ! E' esta

fortaleza muito vigiada com continuas rondas, que três

e quatro vezes a correm de noite ao som de atabali-

nhos, trombetas, e bátegas ou bacias, que vão tocan-

do com fachos acezos, Artelharia não vi mais que qua-

tro ou cinco peças de ferro grandes ás portas ; mas
tem repairos como uma legoa afastados desta fortaleza

no meio daquellas campinas, como senhor delias.

Vimos outro monte mais pequeno e baixo, mas re-

dondo, e no alto delle feita de novo uma fortaleza qua-

drada, em que nos disseram estava de continuo prezi-
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dio de gente, que guardava estas terras. Está também
este monte cercado de muro pelas raízes.

Ao dia seguinte depois de chegarmos, mandou o

Naique desta força visitar ao padre com um prezente

de algumas gallinhas, um carneiro e um cesto de ar-

rôs; em retorno do qual o foi o padre Provincial vi-

sitar com outro saguate bem differente. Fez elle ao pa-

dre muita honra, assentando-o junto de si em um fel-

tro, em que estava. Eu cuidei que fosse negro como
os outros, e achei-me com um cafrão mal assombrado,

c o julguei por outro Sardanapalo
;
porque nem fal-

lava, nem respondia a propósito. E em todo o tempo
que com elle estivemos, só perguntou se tínhamos mu-
lheres (tendo para si que sem ellas se não pôde viver)

c dizendo-lhe que não, ficou espantado, mais duvido
que crente, porque por si medem aos outros. Em pou-

cos destes gentios se acha primor ; e assim nos acon-

teceo com este
;
porque depois de tudo isto mandou

pedir ao padre alguma peça, o qual lhe mandou um
copo de madrepérola, com seu pé dourado por não le-

var outra couza : elle o engeitou outra vez, pedindo
outra couza melhor ; mas certificado de que o padre a
não levava, e não se fiando no oíferecimento que o
padre lhe fez de lhe mandar de Cóchím : e por outra

parte vendo, que tínhamos ollas muito honradas do
Naique grande, e ainda uma para elle mesmo, para

que nos desse gente de guarda até Madure, houve de
nos despedir com honra, mas não quiz que fosse sem
lhe deixarmos o copo, que engeitára, e assim o man-
dou pedir

;
que estes são os seos primores : e já pôde

ser que por isso a natureza os cobrio de taes co-

res, que por mais que o sangue lhe acuda ao rosto,

nunca appareça ; e como se não vê, dá-lhes pouco ou
nada que se sintam, e vejam nas pouquidades; e sen-

do riquíssimos, como este é, fazem tanto caso de cou-

8 VOL. II
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zinhas de meninos. E sobre tudo pedio ao padre lhe

mandasse alguns covados de veludo verde de Portu-

gal.

De Tunchenepali até Madure puzemos dois dias e

meio^ caminhando sempre entre altas e ásperas ser-

ras, todas cubértas de frescos arvoredos, como ordi-

nariamente são as da índia, que eu tenho visto, e ain-

da em parte cultivadas, mas o caminho era por campi-

nas, semeadas não já de arrôs como as passadas, senão
de milho, e povoadas de muitas aldeãs, e por valles som-
brios deshabitados, não porém sem medo, e perigo de
ladrões. E assim um destes dias amanhecemos entre

babaies e vozes de gente, e de atabalinhos, que de to-

das a«3 partes soavam, e se viam á muita pressa cha-

mar a gente para a guerra, pelos ladrões terem na ma-
drugada passada assalteado uma aldeã, e levado delia

boa preza. O sobresalto foi tanto maior, quanto toda

a gente corria para onde nós caminhávamos, e alguns

passageiros que iam diante, á muita pressa voltavam
para traz ; nós comtudo passando adiante, em breve

com o favor do ceo sahimos do limite destes alaridos,

mas não do temor dos ladrões, que ainda nos ficavam

por proa em um valle, meia jornada de comprido,

muito estreito e melancolizado pelas altas serras que
o cercam, e espessos matos de que está cheio ; e por
esta causa se não passa senão pela manhã ao sair do
sol, e com cáfila de gente bastante para poder resistir

aos ladrões
;
para o que nas duas pontas deste vallc

ou mato, que só está duas léguas de Madure, ha guar-

da que faz esperar os passageiros uns pelos outros;

mas nós comettemos este passo na tarde sem guarda
mais que a dos nossos Anjos, e ao pôr do sol sahimos

da outra parte sem perigo algum.

Os ladrões que infestam estas serras e matos se

chamam Maravás, dos quaes a destreza e atrevimento



Historia Trágico-Marítima 115

ao furtar é o dote para casarem
;
porque se taes se não

tem mostrado neste exercício, não acham quem com
elles queira casar : e sobre tudo são tantos e tão se-

nhores dos matos, que aléna de nunca o Naique gran-

de os poder sojeitar, nem trazer á sua obediência, in-

do um anno destes passados em romaria ao Pagode
de Remanancor, lhe deram na retaguarda onde leva-

va a sua recamera, e lha tomaram, temendo elle tam-

bém o levassem com ella, e apressando o passo para

lhe não ficar nas mãos ; e fora bem empregado, por se

ter ido ao Pagode pezar três vezes : a primeira a prata,

a segunda a ouro, e a terceira a pérolas. Vejam agora

lá se acham alguns Principes christãos que façam taes

votos, e os cumpram, ou tenham e mostrem tanta de-

voção como esta ? Dos nossos que aqui residem nào
fallo, porque o faço na annua.

E' esta cidade muito grande em circuito, muito po-

voada de vária sorte de gente, rica de trato, e não
menos fresca e de bons ares, cercada de muros, e de
barbacãs, com muitas torres, e sua cava muito gran-

de de agoa. Aqui vi já algumas casas de Dureis, e ca-

pitães mais authorizadas, por serem de pedra e cal

com seos terrados. Os paços do Naique com serem
térreos são muito soberbos e magestosos, porque an-

tes de chegarem ao logar onde elle dá a audiência, se

passa por três pateos assaz espaçosos e altos com mui-
tas columnas e varandas todas pintadas. A' porta des-

tes pateos, com que se fica fazendo o quarto, se vae
agora lavrando uma torre toda de pedra preta de can-

teria, que se sobir acima na forma que leva, será uma
das couzas soberbas não s6 da índia, mas do mundo;
porque a ária que tomam os alicerces é muito grande,

e como vão já fora da terra mais altos que um homem,
com os muitos arcos e portas que levam, mostram
fabrica nào de torre, mas de uns fermosos paços ; e o
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titulo com que se faz esta torre é para pôr nella um
relógio.

Tem esta cidade, que está assentada em uma campi-

na rasa, mas no meio de dous montes, dentro em si

o famoso Pagode de Chocanada que in re é o mesmo
Lingao de Trivalor, mas este excede muito na ma-
jestade e grandeza do edifício, assim na quadra, co-

mo nos portaes, que são quatro torres altissimas, que
se vem de muito longe, e como finalmente na devo-

ção que todos lhe tem, e reverencia que lhe mostram,
porque nenhum de longe enxerga seus coruchéos, que
logo com as mãos sobre a cabeça lhe não faça zum-
baia, como eu vi e notei a muitos, considerando quanta-

vantagem nos levam estes cegos no respeito que deve-

mos aos templos sagrados. Agora fabulizam estes gen-

tios, que envejando o seu Deos Vesnú a honra que aqui^

tinha o Lingao, mandou contra elle um elefante, que o

Lingao converteu em um destes montes, o que sabido

por Vesnú, mandou a sua cobra Nante, do que avi-

zado o Chocanada a converteo em out^o monte : e

estes são os dous entre que está Madure. E assim fi-

cou a torpeza do Chocanada vencedora e senhora de

toda esta terra como na verdade o está.

Aqui foi o padre Provincial visitar ao Naique, que

o recebeo com muitas honras e favores, um dos quaes

foi fallar-lhe naqnelle dia, em que por ser de festa não

dava audiência a estrangeiros mas como o padre esta-

va para se partir, houve de cortar por tudo : fallou-

Ihe em pé encostado em uma columna á vista do seo

trono, que era uma cadeira de marfim dourado, guar-

necida de velludo verde, e foi o primeiro a que deo

audiência, estando a varanda cheia de todos os seos

grandes, um dos quaes era um Hennachasim, que ficava

junto de mim, e havia poucos dias tinha vindo de Tu-

tocorim, aonde fora com um exercito fazer guerra ao
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rei, matando-o aelle, com mulheres e filhos, sem per-

doar a couza de sua casa, o que até os gentios nota-

ram por castigo do ceo ; e fallando no caso, não hou-

ve quem não affirmasse que assim o permitiria Deos
Nosso Senhor, pelo atrevimento que teve em prender

um padre nosso, quando estávamos na Costa, e ser o
principal em nos lançar delia. Seja o que for, nelle

acabou sua geração.

Sahio o Naique muito galante com um turbante ou
carapução dourado na cabeça, ornado de ricas péro-

las, umas fermosas orelheiras, um collar ao pescoço,

que lhe descia até á cinta, de safiras mui grandes, en-

tresemeado de pérolas tamanhas como ovos de pom-
bas, mas não vi entre ellas nenhuma perfeitamente re-

donda ; cingia-se com um relho de esmeraldas e pé-

rolas do mesmo toque e feição, tendo no meio uma
muito aventajada na grandeza e fermosura ; nos bra-

ços trazia umas manilhas ou braceletes largos de três

dedos, com três e quatro pedras destas engastadas em
cada um, e as pedras eram quadradas, e enchiam o
vão dos braceletes. Vinha todo açafroado, com uma
cabaya muito fina, os pés descalços á uzança da terra,

e nelles uns chempos ou tamancos prezos entre o de-

do polegar e o vizinho, com una fermosissima pérola.

Bem é verdade que nos fez esperar um pouco dizen-

do que se queria ataviar para parecer galante diante

do padre, que lhe offereceo um prezente de varias pe-
ças, sendo a principal um relógio a seo modo, que
para este effeito mandou fazer em S. Thomé, de que
muito gostou, e das mais peças, que recebeo com
rosto alegre e aprazível de mancebo que é : fallou

poucas palavras, mas com magestade e a propósito:

essas dizia a um grande privado seo, e aquelle as tor-

nava a referir ao interprete que o padre levava, e na
mesma forma era a reposta do padre que fallava com
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o interprete, e este com o privado que as repetia ao
Naique. O padre Provincial lhe encomendou, e entre-

gou os padres que tinha naquella cidade, pedindo-lhe

os quizesse tomar debaixo de sua protecção ; o que
elle acceitou offerecendo-se para tudfj o que lhes fosse

necessário ; e este foi todo o intento e fim da vizita

c prezente ; em retorno do qual mandou logo dar ao

padre Provincial cinco pachavelões, que são uns pa-

nos pintados, um carapução a modo de mitra, seme-

lhante ao que tinha na cabeça, e uma cabaya de ve-

ludo da terra. Ao padre André Bucerio, e a mim man-
dou dar a cada um quatro pachavelões mais somenos,

com que nos despedio. E não montaram pcuco estas

publicas honras que fez aos padres, que logo se vio

na diíferença com que os grandes depois nos tratavam^

levantando- nos as mãos, e ainda de longe. E porque

ao dia seguinte nos partimos, na mesma tarde man-
dou visitar ao padre por aquelle seo grande privado,

que sérvio de interprete, que comsigo trouxe uns pou-

cos de fanões, que o Naique mandava para os gastos

do caminho; mas a verdade é que elles sempre ficam

de ganho aventajadamente, nem nesta parte querem
perder por primores seos foros e costumes antigos.

Dous dias gastámos de Madure até Palião, que está

no pé das serras do Gate, que necessariamente havía-

mos de sobir para passarmos a esta costa da índia. Fa-

zem aqui estas serras um regato a modo de gancho ou
anzol, porque indo correndo direitas do Norte para o

Sul até o Cabo de Camorim, aonde vão acabar, aqui

na parte de dentro voltam para traz na mesma altura

algumas legoas ficando na forma que digo como an-

zol do mundo, cujo vão nesta paragem de serra e ter-

ra é uma planicie de pouco mais de uma legoa, onde
está a aldeã Palião, e depois se vai estreitando por

espaço de duas até o canto, que fica em menos de



Historia Trágico-Marítima

meia, com serras de uma e outra parte muito Íngre-

mes e altas, todas porém cubertas de fresco arvoredo

aprazível á vista : a campina em baixo é povoada de

muitas aldeãs ricas de gado, mas differentes na traça

das casas de todas as outras
;
porque sendo a matéria

a mesma de barro e palha, na feição todas se pare-

cem com as choças dos pastores da nossa terra, ou

com palheiros do campo, mas muito baixinhos.

Não éramos bem chegados a Palião, quando um
gentio veio buscar ao padre Provincial para lhe dar

os agradecimentos de um bem que lhe fizera havia

dous annos, quando por alli passou a primeira vez. E o

caso foi, que tendo este homem a uma filha, a quem
o demónio visivelmente, sem lhe valer remédio algum,

avexava e tratava muito mal, nestes trabalhos anda-

va o pobre quando o padre alli chegou. E chegando-
se ao padre afincadamente lhe pedia alguma mezinha.

O padre lha prometteo, dando elle sua palavra de não
adorar mais, nem fazer reverencia ou cerimonias aos

Pagodes. Tudo a necessidade lhe fez prometter, ainda

que não sei se o cumpre. Por remate o padre lhe deo
um papel, em que estavam escriptos três vezes os

Santíssimos Nomes de Jesus e Maria, com estas pala-

vras em baixo

:

Diabo, em virtude destes santos Nomes te mando que
nunca mais atormentes esta creatura de Deos.
O padre lho mandou, e elle obedeceo, se have-

mos de dar credito ao mesmo que recebeo o escrito \

porque tornando d'alli a alguns mezes por aquelle lu-

gar um moço que o acompanhava, elle lhe disse que
nunca o demónio mais lhe atormentara a filha, e ainda

agora nos certificou o mesmo em quanto lhe durava
o papelinho, que emfim se gastou. E por esta causa
veio agora á muita pressa, e com grande confiança
pedir outra mezinha como aquella; com as mesmas
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condições e promessas o padre lha deo, e com ella se

foi muito contente e satisfeito.

A tarde do dia seguinte gastámos em sobir a serra

pelo mais baixo e fácil, que com o ser é assíz difficul

toso, por ter a sobida, de uma legoa, muito Íngreme,

de voltas e boa parte de penedia bem fragóza, e o que
mais me espantou é saber e ver que por aqui por on-

de eu escaçamente podia sobir cora grande trabalho,

sobem e descem cada dia cáfilas de bois carregados.

No fim desta sobida foi a primeira vez, que depois

que parti de Portugal, vi silvas : no fim desta traba-

lhosa sobida dormimos, e dalli partimos já manhã
clara, não acabando de passar as serras em dous dias

a bom andar, e não descançar. Pelo que julguei te-

rem de largura nesta paragem doze ou quinze legoas,

andando nós muitas mais pelas muitas sobidas e des-

cidas, voltas e revoltas
;
porque caminhámos, le-

vando umas vezes o sol nos olhos, outras a uma e

outra ilharga, e algumas nas costas, com que este ca-

minho fica sendo muito mais comprido do que é; os

matos immensos de toda a sorte de madeira, os pa-

Ihegaes contínuos, e que a partes cobrem um homem
a cavalio: os valles em parte profundíssimos, e todos

cheios de frescos arvoredos, e muitos de canas, cujos

canudos são de três e quatro palmos de comprido,

bambus sem conto (que são outra sorte de canas da
índia) tão altos, que dos valles se igualam aos montes,

tão direitos e grossos como arrazoadas fayas ; cujos

canudos nas noras servem de alcatruzes, e nos poços

de baldes: e aqui os vi mais em numero e mais altos

e grossos, que em nenhuma outra parte, porque nas-

cem e se criam sem haver quem os corte, só elles a

si, e ás mais arvores vizinhas se fazem damno, porque

no verão roçando se uns com outros pelo vento se ac-

cende e atea o fogo nelles de maneira que ardem logo
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montes e valles, com tal estrondo que parece de fu-

riosa artelharia. Ha também por estas serras muita ca-

nella, mas não presta, como acima toquei.

A descida por esta parte do Malavar será de duas
legoas, mas ainda assim trabalhosíssima, e difficulto-

sissima de descer, quanto mais de sobir; e com esta

passagem ser tào fragosa, e tão cheia de matos acca-

modados para salteadores, e de ordinário tão frequen-

tada do continuas cáfilas, e passageiros, é segura de
ladrões, porque os não ha. Muitos rios caudalosos, in-

finitas ribeiras perennes, regatos de agoa sem conto,

e todos tem sua queda para este Malavar ; e daqui

vem ser elle todo tào cortado de frescos rios, todos

navegáveis, que mais parece mar cheio de ilhas, que
terra firme regada de rios, e na verdade quem do alto

do Gate, donde se descobre todo este Malavar, olha

para baixo, não parece que vê senão um grande mar,
e assim é todo plano e igual. Bem é verdade, que
ainda depois de descida a serra caminhámos nós meio
dia por entre montes e serras, que são as raizes que
o Gate lança para esta parte, e por entre ellas, e in-

finitas ribeiras chegámos a Tinguré, onde descançá-
mos na primeira igreja de S. Thomé, que se chama
Santa Maria, por ser dedicada á Virgem.
E pois cheguei ao alto da serra, donde se descobre

a maior parte do Malavar, que só parece um espaço-

síssimo Oceano, tão plano e uniforme, tão quieto e on-
deado, que para todas as partes por elle se estende a
vista : e' pois me vejo já entr^ido no reino de Tinguré,
metido em uma igreja dedicada á Virgem Mãi de Deos
dos christãos, a que commummente chamamos da Ser-

ra, havendo os com mais razão de chamar de S. Tho-
mé, pois na serra nenhuns delles habitam, senão to-

dos espalhados por estes reinos do Malavar, divididos

em suas povoações apartadas, a que chamam bazares.
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onde tem suas igrejas mui fermosas, todas de pedra e

cal, e com sua cerca quadrada a roda. De tudo isto

quero dar a V. R. uma brevíssima relação
;
porque

entendo folgarão lá de ouvir o numero dos reinos que
encerra este Malavar, e o das igrejas que nelle ha.

O que commummente chamamos Malavar, é de costa

que corre Norte Sul pouco mais de noventa legoas

desde a ponta do Cabo do Comorim até a nossa for-

taleza de Cananor, e pela terra dentro doze ou quinze

Jegoas somente até o pé das Serras do Gate, que nesta

distancia pouco mais ou menos vão servindo de mura
a este coução com poucas aberteiras, e essas não pou-

co dificultosas de passar, porque se communicam as

duas Costas. Neste districto, que digo, ha cincoenta e

nove senhores absolutos, entre Reis e Caimães, que

tem continuamente pagos para a guerra duzentos e

trinta e sete mil sete centos e cincoenta soldados, sen-

do a ordinária para cada mil uma legoa de terra qua-

drada que aos que em comedias da terra se paga, por-

que a muitos se satisfaz o salário s fanões.

Entre estes Reis ha alguns que tem pagos trinta

mil, outros vinte, quinze, e dez mil, e até de cinco mil,

de dous mil, e de quinhentos, e de trezentos soldados

pagos de ordinário para a guerra ; mas isto afora in-

finita gente dos cultivadores das terras ; e dos merca-

dores, que quando são necessários acodem a seos Reis;

dos quaes todos os mais pequenos e de menos poder

estão confederados e aliados com os mais poderosos,

assim para delles serem defendidos, como para acodi-

rem a seo chamado para as guerras que lhes socce-

dem.
Por todos estes Reis estão espalhados os christãos

de S. Thomé, repartidos e divididos em muitos baza-

res, nos quaes ha ao presente cento e três igrejas so-

jeitas ao Arcebispo de Cranganor; e nellas mais de
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cincoenta mil christãos ; os quaes se assim como estão

espalhados, estiveram unidos e reconheceram uma ca-

beça temporal, facilmente puderam ser senhcres de

todo este Malavar, por sua valentia. E' toda esta ter-

ra tào fresca, que parece um aprazivel pano de armar,

toda cortada de caudalosos e frescos rios de agoa

doce, que das serras desce , e com elles Ião dividida

em ilhas sem numero, que mais parece mar, que terra

firme ; e muitos querem que já o fosse até o pé da Serra.

E com isto acabo, pedindo a V. R. me perdoe o enfa-

damento que com esta comprida, indigesta, e mal com-

posta leitura desta nossa peregrinação lhe cauzei, em
pago do qual nos santos sacrifícios de V. R. me en-

comendo muito.





EELiCiO DO SAOFRAGIO

DA NAO

SANTA MARIA DA BARCA
De que era capitão

D. luís FERNANDES DE VASCONCELLOS

A qual se. perdeu vindo da índia para Portugal

no an7to de 155c





JSlaofragio da nao Santa Marta
da Barca no anno de 1559

No principio do anno de 1557 mandou EI-Rei

D. João o 1 1 1 de saudosa memoria, preparar

cinco nãos para mandar á índia, de que deo
a capitania mór a D. Luis Fernandes de Vasconcel-
los, filho do Arcebispo de Lisboa D. Fernando de
Menezes, que escolheo a nao Santa Maria da Barca,

em que D. Leonardo de Sousa tinha chegado da ín-

dia, para ir nella. As outras quatro nãos eram Santo
António, de que era capitão Cide de Sousa ; a As-
sumpção, que levava por capitão Brás da Silva ; da
Framenga era António Mendes de Castro ; e da Águia
João Rodrigues de Carvalho.

Estando estas nãos prestes, e carregadas para da-

rem á vela, abrio a nao capitania uma agoa tão gros-

sa, que se ia ao fundo, e chegou a ter em si quatorze

palmos delia ; e acodindo os ofíiciaes para a remedia-

rem, não somente lhe não poderam tomar a agua.
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mas nem saberem por onde a fazia ; antes viam que
cada vez lhe crescia mais, porque nem bombas, nem
barris, nem outras vasilhas, que corriam por andai-

mos, lha poderam esgotar em muitos dias, trabalhan-

do de dia e de noite. Vendo El-Rei que se ia gastan-

do o tempo^ mandou fazer as outras nãos á vela, e

que aquella se descarregasse; o que elles fizeram,

despejando-a toda com muita pressa, para verem se

lhe achavam por onde fazia esta agoa.

Vendo D. Luiz Fernandes que já aquelle anno não
podia fazer viagem, no que recebia muito grande perda,

porque era um fidalgo pobre, e tinha gastado muito em
se aviar, andava muito triste e discontente. Foi a nao
revolvida, e buscada de popa a proa, sem lhe pode-
rem dar com a agoa, e andava grande borburinho
entre os pescadores de Alfama sobre aquelle negocio,

que affirmavam publicamente que Deos Nosso Senhor
permitira aquillo, porque aquelle anno lhe tirara o
Arcebispo aquellas suas tão antigas ceremonias com
que veneravam e festejavam o dia do Bemaventura-
do S. Pêro Gonçalves, levando-o ás hortas de Enxo-
bregas, e com muitas folias, e de lá o traziam enra-

mado de coentros frescos ; e elles todos com capellas

ac redor delle, dançando e bailando. E porque nos
não lembra vermos escritas estas ceremonias em al-

guma parte, o faremos aqui brevemente.
Tem todos os homens do mar tamanha devoção e

veneração ao Bemaventurado S. Frei Pêro Gonçalves,

e o tem por tão seo advogado nas tormentas do mar,
que crêm de todo seo coração que aquellas exhala-

ções que nos tempos fortuitos e tormentosos appare-

eem sobreos mastros ou em outras partes das nãos,

são o Santo que os vem visitar e consolar. E tanto

que acertam de ver aquella exhalação, acodem todos

ao convés ao salvar com grandes gritos e alaridos^
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dizendo : Salva, salva, oh Corpo Santo. E affirmam

que quando apparece nas partes altas, e são duas,

três, ou mais aquellas exhalações, que é signal que

lhes dá de bonança : mas se apparece uma só, e pelas

partes baixas, que denuncia naufrágio. E tão crentes

e firmes estão nisto, que quando aquellas exhalações

apparecem sobre os mastaréos, sobem os marinheiros

acima, e affirmam que acham pingos de cera verde

:

mas elles não os trazem, nem os mostram. Ao menos
nós os não vimos alguma hora, passando por muitas

vezes esta carreira. E se os religiosos que vem nas

mesmas nãos lhes querem ir á mão, dando-lhes ra-

zões para lhes mostrar que aquillo são exhalações, e

declarando as cauzas naturaes porque se geram, e

porque apparecem, não falta mais que tomarem as

armas, e levantarem-se contra quem lhes contradiz

aquella sua fé, que por tal o tem.

A festa deste Santo se faz e celebra nas outavas

da Páscoa ; e aquelle dia é o de maior triumfo de to-

dos os pescadores, que todos os outros, e em que el-

les fazem maiores gastos e despezas, que em todos os

mais. Esta pequena luz, que estes mareantes portu-

guezes veneram em nome de S. Frei Pêro Gonçalves

e os estrangeiros no de Santo Anselmo, é de tão an-

tiga veneração, que já em tempo dos gregos se cele-

brava. Porque, segundo muitos autores seos contam,

quando aquelles famosos argonautas iam na demanda
do Vellocino de ouro, em uma grande tormenta que
tiveram no mar, appareceo aquella luz sobre a cabeça
de Castor e Polux, e logo lhes cessou a tormenta : o

que moveo aos homens a terem estes dous irmãos em
tanta veneração, que os contaram no numero dos

Deoses. E assim Plinio no segundo livro da natural

historia, fallando nesta luz affirma que se via muitas

vezes nas pontas das lanças dos soldados em os exer-

9 voL. n
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eitos, e que o mesmo apparecia em as nãos, e lhe cha-

maram Stella Castoris.

E tornando aos nossos mareantes. Quando viram
que só a nao do filho do Arcebispo deixara de fazer

viagem, creram que o Santo se quizera satisfazer nis-

so da offensa, que o Arcebispo lhe fizera em lhe de-

fender suas tão antigas festas ; e assim o affirmaram

ao mesmo Arcebispo, que vendo tamanha fé e devo-

ção, movido daquelle zelo, lha tornou a conceder,

despois que se achou a agoa; porque nas voltas que
lhe deram, foi um marinheiro dar com um furo de
um prego na quilha, que estava destapado, que por
descuido deixaram os calafates de lhe pôr prego, e

quando a breáram se tapou o buraco, e por alli fazia

aquella agoa. E permittio Deos Nosso Senhor que
acontecesse isto a esta nao, estando no porto, por-

que se não perdesse á ida, que se fora no mar, ne-

nhum remédio tinha.

Foi tomada a agoa com grande alvoroço, e tornou

a carregar
;
porque disseram os officiaes que ainda

tinha tempo ; e que quando não pudesse passar á índia,

ficaria invernando em Moçambique , e assim deo á

vela a dous de Maio ; e foram seguindo sua derrota ;

e na Costa de Guiné acharam tantas calmarias, que
os deteve setenta dias ; e tomando parecer sobre o
que fariam, assentaram que fossem inventar ao Brazil,

porque era muito tarde ; e logo se fizeram na vóIta

da Bahia de todos os Santos, onde chegaram a

quatorze de Agosto, véspera de Nossa Senhora da As-
sumpção. D. Duarte da Costa, que ahi estava por
governador, foi logo desembarcar o capitão mór, e

muitos fidalgos que iam na nao, a quem agazalhou,

banqueteou, e deu pouzadas á sua vontade, e o mesmo
fez a toda a mais gente da nao a quem deu mantimentos
em quanto alli esteve.
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As mais nãos quetinham partido diante, a Framenga
de que era capitão António Mendes de Castro, foi

tomar Melinde, onde invernou. A Águia em que ia

João Rodrigues de Carvalho, invernou em Moçambique,
por chegar tarde ; as duas. Assumpção, e Santo

António, chegaram a Goa ; e D. Luis Fernandes de
Vasconcelios chegou a Moçambique a dous de Mato
do anno seguinte de 1558 onde o Viso-Rei D.
Constantino de Bragança lhe fez muitos gazalhados;

« achando alli a nao Patifa, de que era capitão João
Rodrigues de Carvalho, que por chegar tarde não
pôde passar á índia, tomaram provimentos e agoa;
partiram a cinco de Agosto, e chegarem á barra de
Goa a três de Setembro, onde estiveram até que no
anno seguinte de 1559 despachou o Viso-Rei as nãos

para irem tomar carga a Cóchim, e dahi para o reino,

onde se foi também embarcar D. Luis Fernandes de
Vasconcelios na sua nao Santa Maria da Barca.

Partimos de Cóchim aos desanove de Janeiro em
uma quinta feira ás outo horas do dia, e fomos nossa

viagem até termos vista das Ilhas de Mamalle, onde
andámos três dias em altura de dés gráos escáços.

Dahi fomos nossa derrota, não com vento, mas com
calmarias e bonança até os nove de Março, que
estivemos em vinte e cinco gráos e dous terços. Ao
meio dia seriamos da Ilha de S. Lourenço sessenta

legoas, e ao quarto da prima nos entrou o vento
Suduéste, e tomámos as velas, e lançamo-nos ao pairo

no bordo Lesuéste, e andámos até o sabbado ante-

manhã, que foram onze do mez.

Estando dando á bomha no mesmo sabbado ao
quarto da madrugada, deram mais do que costumavam
a dar, e então disse o guardião ao calafate, que
fosse ver a baixo, e o calafate foi, e quando veio disse

que dessem ás bombas ambas, porque havia dous
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palmos de agoa sobre o palmejar, havendo dous
relógios que davam á bomba.

Tanto que foram dizer ao capitão mór que fazíamos
agoa, mandou dizer ao guardião, que a este tempo
servia de contra-mestre, por o dito contra-mestre vir

doente da índia, que desse ao traquete. Ao que res-

pondeo o guardião que piloto e mestre vinham na
nao para o mandarem fazer; e mais que viria a ma-
:nhà, e que então advertiriam o que haviam de fazer^

e como haviam de ir arribando, com não haver tem-
po para o fazer. E o capitão mór mandou logo que
dessem á vela ; e tendo lhe tomado uns jegualhos,

os tornámos a desfazer com medo do tempo nos não
levar a vela ; e fomos correndo todo o dia até a tarde

com o traquete ; e vindo a noite dêmos á vela gran-
de, sem moneta, pela agoa vir em crescimento, e ir-

mos correndo ao Norte com o vento Suduéste e Su-
suduéste. Seriamos da terra cincoenta legoas até ses-

senta, com darmos continuamente ás bombas, sem le-

var mão delias.

No próprio dia fomos i arca da bomba, para ver-

mos donde vinha a agoa, e nunca o pudemos julgar^

que com verdade fosse, porque nunca as bombas pu-
deram ser sem agoa ; e com isto fcmos ao paiol da
proa tanto avante, como á arca da bomba da banda
do estibordo, começámos a sondar, e não achámos
mais que rever a nao por todo o costado : e fomos
ao outro paiol da banda do bordo, correndo do paiol

da popa até a boca da escotilha do convés da agoa,

e não achámos mais do que vimos da outra banda:
com isto se veio a gente para cima, sem fazer mais
diligencia, até se haver conselho do que havíamos de
fazer. Assim andámos todo o dia dos onze do mez>
sem fazer mais que correr toda a nao por riba e por
baixo, e não achámos mais que marejar por todas
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partes, e nisto gastámos o dia e a noite, sem fazer

mais proveito que haver muitos rebates de achada da
agoa, que só servia de nos dar muito desgosto e
pena. •

'

Ao domingo pela manhã quiz Nosso Senhor com
darmos toda a noite ás bombas, e nunca levarmos'

mão delias, esgotar a agoa de maneira que pudemos
julgar vir da popa ; e com isto foi o alvoroço tama>'

nho na nao, que lhes parecia que já tinhamos acaba-

dos nossos trabalhos, ao menos a quem não entendia,'

que mal era fazer agoa por popa ; e nisto mandaram
dar rijamente á bomba, e foi de maneira que aquelles

que por mais honrados se tinham, davam mais.

Com isto nos fomos ao paiol das velas, começamos
de lança-las no cabrestante com mais resguardo, do
que despois, por nossos peccados, esses poucos, que
escapámos, lhe vimos dar fim ; e tirámos muitos sa-

cos de gengibre e lacre para cima, e por serem de
alvitres, houve muitos homens que não sabendo o que
nisso ia, fizeram muitos requerimentos, parecendo-lhes

que estávamos em toda a bonança, e não olhando
que fazíamos isto por proveito de todos, e o primeira
que se havia de botar, havia de ser dos homens po-
bres, como se botou, ou elles o botaram. Digo isto,

porque neste tempo havia homens, que em vez de
ajudarem, se punham a fazer requerimento ao capi-

tão, e ao mestre, que não bolissem com a fazenda,

que se perderia. Isto foi causa de pôr a gente em tal

estado, com tirar a fazenda a riba, e tirar abaixo,
que quando veio ao tenrpo da maior necessidade, an-
dando já desfeitos de tanto trabalho, nem eram ho-
mens para o fazer, nem haviam forças que tanto os

ajudassem.

A segunda feira treze do mez, fomos abaixo, e
começámos de tirar muitos sacos de gengibre e lacre.
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com fundamento de tornar abaixo, e botámos na tolda

do capitão, e alcaceba, o qual fundamento nos sahio

bem avesso do que cuidámos ; e começámos de fun-

diear a pimenta, e baldear ao mar, o que o capitão

mór não queria fazer, dizendo que era de El-Rei, e a

mandava deitar no cabrestante. Nisto se foi o guar-

dào e alguns marinheiros ao mestre, e lhes disseram

que não estava em tempo para aquillo, e que tinham
bem necessidade de baldear e alijar tudo ao mar. Ao
que respondeo o mestre, que bem viamos nós outros,

que com elle mandar somente tirar os sacos de gen-

gibre fora do paiol o queriam matar, que faria, man-
dando-os deitar ao mar? Que fossem ao capitão mór,
que elle o mandaria fazer. Foi então o guardião com
alguns homens fallar ao capitão mór, e elle mandou
chamar o escrivão, que visse o que diziam aquelles

homens, e que fizesse o que melhor lhe parecesse, e

botassem ao mar tudo. A' vista da resolução do ca-

pitão mór, começaram a botar ao mar e a fundear, e

não ficou ninguém que não botasse e ajudavsse a tirar

debaixo ; e quando veio ao meio dia tinhamo-lo lesto

o paiol da popa, e outro mais davante ; e isto no po-

rão. Nisto andámos o dia e a noite; e com darmos
cotidianamente ás bombas, e haverem dias que a gente

não comia por andar metida no trabalho, mandou
chamar o capitão mór o mestre abaixo, onde andava,

e lhe disse que lhe parecia bem ordenar a um negro

que fizesse de comer para aquella gente, se o pudesse

escuzar, e disto deo cuidado ao padre Frei Christovão

de Castro, e a Heitor Nunes de Góes.

A terça feira, que foram quinze do mez, tendo aca-

bado de fundear, que seria á meia noite, começámos
de cavar o lastro, e desfalcar; e andando nisto vía-

mos que vinha respondendo a agoa da popa ; e quanto

era o juizo dos que andavam debaixo, respondia tan-
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to avante, como a escrava do couce. Ver nisto a gente

que andava debaixo levantar um choro de maneira

que uns abraçados com outros cabiam para uma ban-

da e para outra, começando a sentir seo mal, do que

se lhe oíferecia, causava assas lastima. Começaram a

cortar as escoas, para ver se respondia por alguma

costura, e vendo que respondia debaixo, augmentá-

ram o pranto de maneira, que foi sentido dos de riba,

e foram o guardião e carpinteiro dizer ao capitão mór
a sorte da agoa ; ao que respondeo que fizessem seo

officio o mais secreto que pudessem. E elles se tor-

naram abaixo ; e andando com o rastro, parece ser

que fez alguma preza, e não respondeo á bomba, e

ficaram assim ambas as bombas sem tomar agoa ; e

com isto foi tamanho o alvoroço da gente, que diziam

era já a agoa vencida, que lhes parecia que eram já

nossos trabalhos acabados.

Neste comenos metemos três monetas, dizendo

que a nao, ainda expedida da vela, não faria tanta

agoa. Mandaram então dar á da gávea ; e parece que

forçou a nao, e se desfez a preza, e se muita agoa fa-

zia dantes, muita mais fazia então. Tornámos a tomar

a vela da gávea, e fomos correndo com as veias gran-

des no bordo do Nordeste, e determinámos de fazer

betume de farinha de biscouto, e arroz, tudo calçado

aos pilões, e por encontro um pé de carneiro ; e com
ser a altura das picas, e com a immundicia que tinha,

e com a grande força da agoa aproveitavam pouco
os remédios que lhe faziam. Determinámos então de
fazer um convés na boca da escotilha, e começámos
de alijar caixas de roupa que tinha em cima; e nisto

veio um homem que as levava a cargo, requeren-

do que as não botassem ao mar : couza que ao tal

tempo parecia mais heregia, que temor de Deos

;

e com isto veio o capitão ao convés, dizendo que
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se botasse tudo ao mar, que elle assim o man-
dava.

No próprio dia á tarde, andando nisto tão tristes,

sem contentamento, quanto se devia suppôr de quem
assim ia, e com os olhos via tantos infortúnios, man-
dou o capitão mór chamar a concelho o mestre, pi-

loto, e os mais officiaes, e alguns homens que o en-

tendiam, e poz-lhes diante o que a tal tempo se lhe

offerecia, e que lhe dissessem seo parecer, para com
isto fazer o que fosse melhor ; c mandou a um ho-
mem que se chamava Francisco Arnáo, que ia por
marinheiro, filho de um mestre que foi na carreira, o
qual disse seo parecer, e era que deviam de ir ao No-
roeste de dia, que era demandar a Costa, e que de
noite podíamos ir ao Nordeste, que era como se

corria a Costa, até verem vista da terra ; e ten-

do suspeita da dita Costa ser suja, que podiam
botar o batel fora, e mandar o capitão mór ho-

mens de quem se fiasse, para nelle irem andando
diante da nao ; e com isto, e com verem terra

trabalharia a gente ; e sendo mais a nossa des-

aventura do que era, pois alli a tínhamos, sem saber-

mos a certeza de quanto éramos delia
;
porque o pi-

loto se fazia cincoenta legoas, o sota-piloto sessenta,

e elle trinta e outo, e outros mais, e outros menos, e

que para espelho disto via que nenhum piloto se fa-

zia com a terra do Cabo, e quando se fizesse com el-

la, e a visse, o mais acertado era ir busca-la, e que
assim teriam os homens mais animo para trabalha-

rem, e veriam se achavam algum porto para se me-
ter a nao ; maiormente havendo a necessidade que se

via, e que indo no bordo da terra tinham mais certa

a salvação que no bordo do Nordeste, como iam ; e

que este era o seu parecer. O qual elles houveram
por bom, o capitão mór, mestre, piloto, e a mais gen-
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te que alli estava. E nisto assentaram, e mandaram
governar ao Noroeste, e quando veio á véspera, acer-

tou a ir tomar o leme um homem, por nome Cosme
<jronçalves, que é um dos que estiveram ao conselho,

e achando que governando ao Nordeste, e á quarta

do Leste disse ao capitão, de que servia conselho, se

haviam de tazer suas vontades ? Para que era gover-

nar ao Nordeste ? Ao que rsspondeo o piloto, que
queriam que fizesse, que não o deixavam fazer, que
sua vontade boa era, que bem viam que melhor era

morrer ás lançadas, que morrer afogado ; e indo as-

sim correndo até á noite no bordo do Nordeste, e de
Nornordéste, andando a gente assim em baixo man-
dou chamar o piloto, porque se armava um chuveiro

a Lessuduéste ; e vindo arriba, houve homens que dis-

seram que viam fogo, e que era na terra. Então man-
dou o piloto governar a Lesnordéste, e guiar para
Leste ; e via-se tão desesperado, que não sabia o que
fizesse. E assim fomos correndo até a quarta feira pe-

ia manhã, que foram desaseis de Março.
Quarta feira pela manhã indo assim governando a

Lesnordéste, se nos rompeo a véla no estai, e indo
amainando, a verga se achou larga das roscas, e ca-

hio a nao para a banda de estibordo, e levou a ver-

ga comsigo, e quebrou todos os braços, e a véla foi

toda ao mar, e tomando posse delia nos levou a maior
parte, e nos houvera de levar a verga e quebrar o
mastro, se lhe não acodiram o guardião e o carpin-

teiro da nao, que lhe passaram um virador por de-

baixo das entenas como bosas ; e com isto tiveram a
verga até que acodio a gente que andava debaixo, e
lhe guarneceram dous aparelhos, um de encontro do
outro, e concertámos o enxertario, e virámos a ver-

ga mais acima, e fomos assim correndo com o papa-
figo de proa pouca couza guindando, e mais uma mo-
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neta cingida no castello : e fomos desta maneira até

a tarde alijando muitas caixas de roupa, e as dos ho-
mens do mar, aquelle que primeiro botava a sua se
tinha por mais ditoso em pode-la lançar.

No próprio dia á tarde guarnecemos o estai gran-^

de, e nas costeiras de ré do traquete umas polés,,

para fazermos uma vela da moneta grande sobre ca-

bos, para nos soster o traquete da proa na verga
grande : e guarnecemos-lhe também umas escotas de
uma bosa nova grossa, e nós com ella metida, indo a
guardião para baixo, e estando o mestre no cabo da
escotilha botando a agoa fora, lhe vieram dizer que
quebrara o enxertario do traquete, que andava des-

manchada a verga. Acodio então a mandar com um
virador até tomarem uma trinca com umas bosas fal-

sas, para que a sojugásse, e não desse força ao tra-

quete mais do que andava ; e neste tempo nos que-
brou um pisão, e metemos outro com muito tra-

balho ; e todo este tempo estavam os homens ao
leme.

No mesmo dia andando já o contra-mestre no con-

vés (porque até este tempo esteve doente, e não man-
dava a nao) a acodir, com lhe dizerem que estava a

cevadeira desfraldada, mandou lá uns três ou quatro
homens, e indo se tornaram para dentro, dizendo que
se tornassem, que lá estava quem a tomasse, e não
querendo lá ir, veio o capitão mór, e mandou lá ou-

tros homens que a fossem tomar. Sendo já o sol pos-

to, e vendo-se o vento cada vez mais, se nos come-
çou a romper o traquete de proa, e acodiram á vela

que vinha metida na verga grande, donde andava
larga das escotas, Cosme Cordeiro, contra-mestre,

com António Rodrigues, e Francisco Arnáo, andan-
do tomando a trinca no punho e na entena, lhe an-

davam atirando com páos aos pés, não se sabendo^
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quem lhe atirava ; e neste comenos andando noutra

banda para tomar outra trinca o mesmo guardião e

o mestre, lhe atiraram com os mesmos páos ás per-

nas ; e com isto não podendo tomar a trinca a deixa-

ram ; e neste tempo veio um homem debaixo dizendo

que lá andava uma campainha tangendo, como quan-

do vai com defunto.

Neste instante andando em quente com o trabalho

de dar ás bombas, e com os caldeirões na boca da es-

cotilha, e na estrinca que fizeram um escotilhâo para

ajudarem ás bombas, senão quando o mastro grande
quebrou pelo terço de cima abaixo da cintura, que tí-

nhamos feita ; e com levarmos xarta tomada, e bran-

daes, por quanto a este tempo o mastro andava largo

nas cubertas, e quebrando cahio pela banda de bordo^

e acodindo a gente a çafar o mezame para fazerem

lestes as bombas, e com a detença que tiveram em
cortar o mastro e o mezame, e dár o dito mastro muito
trabalho á nao, se arrombaram os paioes e a arca da
bomba, e se empacharam ambas, e não tendo com que
botar a agoa fora, senão com os caldeirões e barris,

podia-se dizer por nós, que esperávamos secar o mar
com uma conchinha.

Quando acodiram acharam onze palmos de agoa na
bomba, e andando çafando o mezame, indo um ho-
mem para cortar um brandal da banda de estibordo

vio estar um olho de fogo sobre a nao, que parecia

forno de vidro, com muitas cores, e fedia a enxofre,

couza que fazia medo de ver, e parecia que se fundia

o mundo ; e andando çafando o mezame da popa, fo-

ram ver o traquete, e não acharam parte onde o vis-

sem quebrar; e foram, á proa para çafar o mezame, e

não acharam que cortar, que tudo levara comsigo, e

quebrou pelo castello de baixo, levando juntamente
gurupés e ancoras, sem quebrar pé de castello, nem o
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postaréo, nem boca; couza que nos fez muito maior
temor do que tínhamos visto.

Vindo a manhã de quinta feira, que amanhecemos
sem mastros e sem bombas, que era o mais necessá-

rio de que estávamos desemparados, não nos faltando

a misericórdia de Deos, começámos a fazer lestes a

nao, e botar quartéis fora, e as amarras; e o contra-

mestre per outra parte andava clamando que dessem
á bomba, porque não havia quem o fizesse

;
pois uns

se metiam nos camarotes, outros se escondiam e es-

tavam rezando, e se os chamavam diziam que se es-

tavam encommendando a Deos, e já que haviam de
morrer tão cedo, como esperavam, que os deixassem ;

outros estavam escalavrados do leme, que a noite

passada tinha quebrado dous pinções a uma cana, e

houvera de matar um homem, e quebrou-lhe um bra-

ço, que houvera de perder. Com isto não havia quem
trabalhasse, porque viam quão pouco aproveitava o

dar da bomba, e mais com a gente andar toda morta
do muito trabalho, e haver outo dias que os homens
não comiam.

A' quinta feira ao meio dia começámos a querer fa-

zer leste para botarmos o batel fora, couza que pare-

cia rizo fazel-o, por quão maltratado vinha, e com ir um
marinheiro que se chamava Pedro Alvares do Porto,

que alli falleceo, dizer ao mestre que determinásse-

mos botar o batel fora, como logo começámos de dei-

tar, e fazer de duas entenas uma cruzeta, e um cader-

nar na chapa do castello, e com aparelhos guarneci-

dos, se foi o guardião abaixo, e o contra-mestre em
cima a chamar a gente, que viesse ajudar a botar o
batel fora, a qual estava metida pelos camarotes de
popa e de proa, uns com terem para si que era couza
escuzada o trabalho^ e outros com dizerem que quem
havia de ir no batel que o tirasse ; e outros com faze-
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rem jangadas para se botarem ao mar, como de feito

botaram ; e alguns vieram com vergonha ajudar ao
batel ; e outros com lhe dizerem que haviam de vir

no batel ; e andaram nisto toda a noite ; e tendo-o já

quasi em cima, lhe tornou a cahir, e abrio pela proa,

com deixar a roda nos aparelhos, e eram de feição,

que vendo o batel desta maneira, se metiam debaixo
de um pedaço de tilha que tinha, e andaram toda a

noite sem o poderem sospender : e vinda a manhã se

guarneceram três aparelhos com brogueiros por baixo,

com trincas, e com muitos cabos curtos o tiveram em
cima. Tornou a quebrar um virador, e tornou abaixo;

e tudo isto era por máo azo do mestre, que a este tem-
po, e ao mais andou mortal em tudo quanto fazia, e
não tinha sossego nenhum.
A tudo neste tempo D. Luis estava presente, e ven-

do como se azava mal a tirada do batel, se foi com
outros homens para o propáo, dizendo : Já isto é feito

tudo por de mais. A este tempo todos andavam já
confessados ; e veio então um frade de S. Francisco á

proa, onde estavam juntos muitos homens fazendo o
que era necessário para o batel ; sahio fora, dizendo :

Oh irmãos, lembrai-vos do que Nosso Senhor padeceo
por nós ; trabalhai, que elle será comnosco ; absolveo o
batel, se vinha alguma couza má nelle ; e nisto o guar-
dião e piloto de uma banda, e o mestre e contra-mes-
tre da outra, esforçando a gente quanto podiam, por-
que a este tempo não havia quem disso não tivesse

necessidade, poz-se a gente aos aparelhos, e botaram
o batel fora. Tendo-o em cima, teceram com um vi-

rador por baixo delle, que se quebrasse algum apare-
lho que não tornasse abaixo. E neste tempo andava
já a agoa na cuberta do batel, e a nao se metia já to-

da debaixo até ás amarras. Tendo já o batel em cima,
quebrou uma das entenas, e o pé arrombou a cuberta,
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e foi assentar sobre uma caixa de roupa ; cuidou a gente

que era quebrado, e perderam a esperança do batel ;

e com tudo puzemos-lhe umas talhas com páos por
baixo, e dêmos com elle em cima da coxia da banda
de estibordo, desfeito todo em pedaços, e ahi o pre-

garam e concertaram como puderam, e para o bota-

rem fora era necessário cortar a mareagem, como cor-

taram ; e meteo-se D. Luis dentro por lho dizerem, e

estando metido se metia muita gente a que elle tinha

dado licença, e outra muita, com medo de se desfazer

o batel, se tornaram a sahir fora muito confiados, pa-

recendo-lhe que o batel os tornaria a tomar ; o que foi

bem aveço do que elles cuidaram ; e quando foi ao

dar da carreira do batel, iriam nelle até dez ou quinze

pessoas, e dando o mar jazigo, lhe deram carreira com
levar ao redor de si mais de vinte pessoas das que
menos confiança tinham de vir nelle. Lançado o ba-

tel, tornou a dar uma grande pancada na nao, e se

acabou de arrombar de todo, e não levava mais offi-

ciaes que o contra-mestre, por ir doente, e outros mui-

tos pelo mar; e outros estavam esperando pelo batel

que tornasse, o qual se ia alongando da nao, com
não ter com que se chegar; e nisto uns se lançavam
ao mar, outros em jangadas, e outros chamando por

quantcs santos havia; outros morriam, e outros an-

davam a nado, e vinham ao batel ; dos quaes foi o
guardião e o sota-piloto, e outros muitos homens; e

D. Luis estava com uma espada na mão, com que não
deixava entrar ninguém, com tenção de tomar o pi-

loto e o mestre, e alguns homens de obrigação, que
ficavam na nao ; e vendo que não podia tomar o dito

piloto, que andava em uma jangada no mar todo nú,

a todos causava grande mágoa ver acabar tão honra-

da pessoa, como Pêro dos Banhos, quanto mais a D.

Luis, que lhe era affeiçoado ; e vendo que o não po-
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dia tomar, e se vinha a noite chegando, andou reco-

lhendo uns moços que andavam a nado, e mais ou-

tros que vinham em uma jangada ; e andando nisto

disse um homem marinheiro, por nome Francisco Ar-
náo : Senhores, dai graças a Nosso Senhor que já lá

vai a nao ; e haveria obra de uma hora e meia, que
seriamos fora delia, que foi aos dezasete de Março em
uma sexta feira, havendo outo dias que vinhamos cor-

rendo com a nossa desaventura. E quando foi noite,

que nos achámos no mar em um batel arrombado, e

sem remos, mais que quatro, e sem vela, sem mastro,

e sem agulha, nem mantimento, que não levávamos
mais de cinco caixas de marmelada e seis queijos, e

um barril com obra de dous almudes e meio de agoa
para cincoenta e nove pessoas, e os mares que nos co-

miam, engenhámos de quatro zargunchos uma verga,

e de um remo um mastro, e de uma colcha branca
de marca meã uma vela com que fomos correndo aquel-

la noite pelo caminho de Susuduéste, e do Suduéste,

e quando amanheceo, que foi aos dezouto de Março,
que era um sabbado, véspera de Ramos, engenhámos
outra vela de outra colcha vermelha de marca peque-
na ; e o vento sendo a Lesuéste, fomos a Loéste ou a

Lesnordeste, e regiamo-nos por um relógio, e fomos
correndo todo aquelle dia, dando sempre continua-

mente a seis andainas ás bombas, e lançámos pela proa
ao batel pela banda de fora um mantas com um ani-

xo forte, que sostivesse o batel, que não fizesse tanta

agoa; e foi tanto o trabalho do tempo, que disse um
homem, por nome Lopo Dias ao capitão mór, que
para que queria morrer? que botasse alguma gente ao
mar. Ao que D. Luiz se não deo por achado de nada.

Ao domingo seguinte que foram dezanove de Mar-
ço, que vinhamos já com algum alvoroço de ver ter-

ra, nos mandou dar D. Luiz uma talhada de marmel-
lada tamanha como uma castanha, e não grande, um
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frasco de agoa, que despois foi medido, e não tinha

mais que um quartilho e meio de agoa para doze pes-

soas, e havendo três dias que deixáramos a nao, e

quando foi á meia noite, nós seriamos com terra, e

fomos ter junto de uns ilhéos que estavam um tiro

de falcão de terra, e não levávamos fatexa, senão
uma pedra de afiar, que pezava uma arroba, e delia

engenhou o guardião uma fatexa ; de pedaços de ca-

bos fizemos obra de quinze braças atédezouto ; e com
isto nos chegámos bem á ressaca dos ilhéos, e surgi-

mos, e quiz Nosso Senhor nos teve até pela manhã.
Segunda feira pela manhã, que foram vinte de Mar-

ço, em amanhecendo^ mandaram seis ou sete pessoas

a nado á terra, e indo acharam um rio de agoa doce,

que parecia o Tejo, e tornaram alguns delles com re-

cado ao batel, começaram a dizer que havia rio de
agoa doce ; e assim pareceo que tinham acabados seos

trabalhos ; e com isto andaram até ás cuto horas do
dia, que seria meia maré cheia, para entrarem no rio,

por ter muito roim barra, e entrando com muito tra-

balho, não olhando a sahida que tal podia ser, nem
menos o tempo não offerecia olhar pela muita pressa

e trabalho com que vinha a gente entrando pela bo-

ca do rio, que se entrava de Lessuéste, e o Esnoroés-

te. Entrando mandou o capitão mór aos da terra que
levassem um retabolo, e o puzessem ao pé de uma
arvore; e fomos em procissão todos, dando muitas

graças a Deos, pedindo misericórdia ; indo D. Luiz

dizendo as ladainhas com muitas lagrimas.

Tornando da procissão, varámos o batel, e vendo
como vinha, parecia couza impossível vir tanta gen-

te em couza tão pequena, e tão mal negociada de tu-

do ; e vendo que era a terra despovoada de gente, e

mantimentos, mandou D. Luiz que fossem alguns ho-

mens buscar algum remédio de comer de frutas : que
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quem o achasse, que o trouxesse, para elle por sua

mào o repartir igualmente por todos os outros
; que

concertassem o batel os que pudessem
;
porque neste

tempo uns se lançavam, como mortos, pelo chão, e
outros iam aonde achassem alguma maneira de co-

mer. E vindo este tempo teria a gente obra de vinte

búzios, que eram tamanhos como pelotas de jugar

meninos : partiram-nos por todas as pessoas que ha-

via na companhia ; e foi partido pelo contra mestre

e guardião diante de D. Luis, e quando veio a noite

deram a cada pessoa duas frutas, que são tamanhas
como uma nóz grande ; e com isto passou a gente,

havendo quatro dias que não comia, e muitos da
companhia havia mais de outo, que com o trabalho

lhe não lembrava nada.

A vinte e um do mez amanhecendo, se ergueo D.
Luis cedo, e mandou chamar a gente dizendo-lhe o
que a tal tempo se requeria, e quem tão bem o en-

tendia, que nos lembrássemos que em nossa mão es-

tava agora salvar-nos ; e que olhássemos o que Nos-
so Senhor tinha feito por nós, e por isso nos rogava
que trabalhássemos por concertar o batel, e que não
tínhamos outra salvação senão Deos, e elle : que ro-

gava muito que uns fossem ao batel, outros á vela, e

outros a buscar de comer ; o que muito folgavam de
fazer, indo uns a pescar, e outros a tomar carangue-
jos, e outros a apanhar frutas, e outros a concertar o
batel ; e foi de maneira que de alcançar um homem
um banco, que estava lavrando, cahio para uma ban-
da, e a enxó para outra, com fraqueza que tinha ; e

vindo ao jantar, por não perdermos o costume e ma-
neira de portuguezes, chamávamos, e alli vinham os

que eram idos a buscar de comer, e uns traziam uns
peixinhos á maneira de peixes reis, e não tamanhos,
e outros traziam frutos, e com isto se repartio o pei-

lO VOL. II
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xe, que se tomou com uns panos, e se dividio pela

gente obra de uma dúzia por pessoa, e quando veio
a tarde a cada um cinco frutas, á honra das cinco
chagas.

Quando veio a tarde chegou um homem a D. Luis
com quatro ou cinco laranjas, dizendo: Senhor, eis

aqui fruta da nossa terra ; com a qual se fez um no-

vo pranto e choro ; e não tendo maneira de fogo,

acertou trazer D. Luís uma pedra de Cambaya, e fe-

rio fogo com que queimámos o batel, e o concertá-

mos.

Aos vinte e dous do mez pela manhã, botámos o
batel ao mar com umas falcas pequenas, com lhe fa-

zermos das duas colchas e um pedaço de pano que
trazíamos, uma vela, e mais remos ; disse então : Fi-

lhos, muito bem sabeis da maneira em que estamos, e

que não sabemos mais que estarmos aqui neste rio ;

e Cosme Cordeiro, e alguns de vós outros, e eu to-

mámos o sol, e achámos que está em dezanove gráos

menos um quarto ; e se este rio tem sahida para a

banda do Nordeste, como faz mostras nas cartas, re-

ceio que ao sahir desta barra passemos algum traba-

lho, por quão ruim parece ; e por isso em minha de-

terminação é irmos por este rio acima, se vos parece

bem ; e se acharmos sahida, não pôde ser tão roim
como esta : e senão tornaremos para baixo, que ao
menos não nos ha de faltar agoa, que é o principal.

Disseram todos que assim lhes parecia bem, que fi-

zesse sua mercê o que entendesse. Com esta deter-

minação nos fomos pelo rio acima, e fomos dormir
obra de meia legoa a diante de donde estávamos, e

dormimos debaixo de umas arvores, e o batel amar-
rado a ellas ; as quaes tinham umas frutas, e a gente

começou a comer com a tome que tinha, e as mais

das pessoas que comeram houveram de rebentar com
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esta fruta, e mais com umas sementes, que havia á

íiianeira de grãos. E assim estivemos aquella noite, e

amanhecendo fomos para cima, e achámos uma sorte

de sapal : e com isto, e com não termos modo de sa-

hida, e os ares serem carregados, e as forças poucas,

tudo se ajuntava. Estava a gente tão mortal, que não
havia homem que tomasse remo, nem o podesse to-

mar, e fomos obra de duas legoas pelo rio acima, até

<iarmos em seco : e fomos então á terra, e não achá-

mos que comer, nem tão somente as frutas que vi-

mos em baixo ; e tomámos umas figueiras bravas, e

começámos de comer, e mandou D. Luis que as co-

zessem, e se aproveitassem, que as comeriamos, e se

assim as nao comêssemos, que nos matariam, e assen-

támos de tornar para baixo. Parece que em tornando
se esforçava a gente, que quem não tomou remo á

ida, o tomou á vinda, e chegámos onde concertámos

o batel. A' boca da noite fizemos uma procissão, por
ser dia de Endoenças, pedindo misericórdia ; e D. Luis

com a cruz diante, dizendo a ladainha, até o pé da
arvore, em que estava um retabolo, que foi a vinte

€ quatro de Março em uma sexta feira.

Ao sabbado, que foram vinte e cinco do mez, pela

manhã determinámos de sahir fora, e por ser pouca
a agoa, disse o guardião ao capitão mor, e ao contra

mestre, que lhe não parecia bem sahirmos tão cedo,

que esperássemos para haver mais agoa ; e comtudo
determinámos de sahir ; e sahindo atravessou o batel

com ir a maré teza para dentro, aonde esperámos que
houvesse mais maré ; e quando fomos para sahir, disse

o guardião que disséssemos uma Ave Maria a Nossa
Senhora da Nazareth ; e nisto puzemonos ao remo^
com darmos á vela ; sendo já na barra, quebrou em
nós um mar, e apoz elle outro muito maior, que nos
houvera de meter no fundo, e nos arrazou o batel, e
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quebrou a verga, que era um bambu grosso, e valeo-
nos ir o guardião de proa com outro homem que le~

vava um traquete lesto, que era de mantas ;e quando
a gente vio o batel arrazado, foi tamanho o alvoroço^
que estiveram muito perto de desmaiar, e corriamos
muito risco de nos perder, e fomos assim correndo
nossa rota caminho da ilha de Santa Maria. E quan-
do foi ao sabbado ao meio dia, vimos uma almadia
com negros ; elles vendo-nos fogiram de nós ; e indo
mais avante, obra de meia legoa, vimos uma ilhota

pequena que estava em dezouto gráos. Aqui foram
muitos homens fora a ella, e acharam muitas laran-

jas, que foi mantimento para a maior parte de nossa
jornada, porque havia homem que comia vinte laran-

jas; e aqui estivemos aquella noite, e nisto insistio o
guardião, e alguns homens, que fizeram com que par-

timos com o vento Susuduéste muito rijo, e fomos
correndo até a meia noite um bolcão ao mar, e fo-

mos a elle, dizendo que era terra. Aqui havia muitos
pareceres aveços dos outros, que diziam que não era

terra ; e quando foi ás duas horas despois da meia
noite, achamo-nos com a ilha de Santa Maria, que es-

tá da terra quatro legoas; e parece que ainda que fô-

ramos muito correntes na navegação, não tomára-

mos melhor porto, que não parecia senão que Nossa
Senhora nos trazia pela mão, porque nunca puzémos
a proa do batel em terra, que não achássemos agoa>

e infinidade de laranjas, que era o nosso pão.

Aos vinte e seis de Março dia de Páscoa da Resur-

reição sahimos em terra na ilha de Santa Maria, onde
achámos muitas laranjas, e em quantidade da longura

do batel três ribeiras de agoa muito serena e boa^

e em sahindo veio ter comnosco um negro, o qual se

achou como salteado, e disse, como por acenos, que
ia, e que logo vinha. Mandou o capitão mór reco-
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Iher todos, receando alguma traição, por não saber

que gente era, e terem delia sempre má sospeita ; e

«stando nisto vimos dous negros por cima de umas
pedras, fallando de maneira de espanto, e queixume,

como que queriam perguntar que gente éramos. E isto

entendemos pelos maneios da falia que viamos fallar.

E estando nisto por muito espaço, perguntou o capi-

tão mór se havia alguém que fosse lá fallar com elles ;

€ não havia ninguém que lá fosse, senão um mari-

nheiro chamado Giraldo Fernandes, que foi lá, e el-

les fogiram delle á carreira ; e nisto mandou-lhe D.
Luis por um moço pagem da nao que ahi vinha, um
meio chandel feito em duas partes, que lho desse, e

elles o não quizeram tomar senão de uma banda de
uma ribeira, e os nossos da outra, e nisto vieram mais

;

então disse o guardião se tinham alguma couza de
mantimento para vender ou resgatar ; e o capitão mór
não queria ; mas pelo ver tão desejoso de ir, o man-
dou, e que levasse alguns pedaços de panos, e tafetá,

e pedaços de pregos. E chegando começou a resgatar

arrôs, figos, e muitas gallinhas, e canas de açúcar, e

assim estivemos aqui este dia, e mais a segunda feira

seguinte até a tarde; no qual tempo vinham muitas
mulheres e moços a ver, e diziam-nos que nos não fos-

semos, que nos iriam buscar mantimentos. As mulhe-
res traziam umas esteiras á maneira de saias vestidas,

e corpinhos como em Portugal, e os homens panos da
mesma herva. E á segunda feira á tarde nos quizera-

mos partir ; e por não termos toda a gente no batel,

por serem a mariscar, nos detivemos um pedaço, e em
nos partindo vimos vir uma almadia com muita gente,

que vinham cantando e acenando que esperássemos
por elles, e traziam uma vaca para vender, e disse-

ram-nos que fossemos para terra, e iam diante mos-
trando-nos o caminho cantando, e lançámos o guar4
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dião em terra para a comprar; e arredámonos dei-

les, e o capitão nos rogou que encomendássemos a
Deos o guardião, que o guardasse, já que se punha
em perigo para nos trazer de comer ; e estando nisto

resgatou a vaca por um pedaço de pano, e de ferro, e

pedaços de tafetá, e uns bastões de cristal; e alli mais
resgatou muitas gallinhas e arrôs ; e a regra que nos
dava a cada pessoa era uma gallinha para quatro, e
uma colher grande de arrôs para cada pessoa, e ás

vezes para duas, e o mais mantimento eram laranjas,

que o tempo não era para mais, porque não tínhamos
resgate nenhum ; e isto que ahi havia, foi achado no
batel, que o metera um homem do mar, que morrera
na nao ; e com tudo isto, o que podia resgatar algu-

ma couza por fralda de camiza, o fazia ás escondidas,

e havia muitos que não traziam mais que o manto da
camiza, e os bocaes por mostra, porque lhe era muito
defendido por D. Luis, á uma per não haver resgate^

á outra por não ficarem despidos, e com tudo isto, e

com o mais que nesta parte defendiam, não aprovei-

tava ; e isto de feito, e de vista que por mim passou

;

de maneira que essa noite se matou a vaca, e comeo-
se á terça feira, e estando-a assando vieram da ilha de

S. Lourenço duas almadias, em que vinha muito man-
timento, e duas vacas, arrôs, mel e figos, e com pra-

zer das outras vacas, abriram mão da outra, e emfim
não resgataram nenhuma, e ficámos sem uma e sem
outras. K disto succederam alguns desgostos entre o
capitão mor e a gente. Estivemos aqui todo este dia

de terça feira, e dormimos a noite seguinte.

A* quarta feira, que foram vinte e outo de Março
pela manhã partimos da ilha de Santa Maria caminha
de outra ilha, que estava na Bahia de Antão Gonçal-
ves, e nós tínhamos para nós que estava na boca, e

ibmos lá ter á Bahia á quarta feira á noite, e dormi-
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mos da banda do Nordeste a uma aba, que fazia abri-

go, e no dia á noite de sexta feira estivemos fazendo

resgate de arrôs, gallinhas, e muito mel de abelhas,

que ha muito na iiha toda. E estando o guardião res-

gatando, e não tendo mais com que resgatar, descal-

çou os calções, e resgatou com elles ; e então o man-

dou chamar o capitão mór, que viesse embarcar ao

batel para nos irmos, que tinhamos bom tempo, e fo-

mos correndo á bahia pela banda do mar do Nordes-

te, cuidando ser a ilha que nos dizia o roteiro, e que

tinha sahida, e fomos até irmos ter vista da ilha, que

está dentro no saco da Bahia, e não achámos sahida,

a qual ida foi mais por teima, que per outra couza,

por quererem dar credito ao Roteiro ; e não achando

sahida fizemos um bordo de Suduéste para a contra-

banda donde viemos, onde andámos quinze dias sem
podermos sahir fora com ventos pela proa, com re-

mar alguma callada a balravento com muita chuva,

vento, e frio, de noite e dia
;
porque havia noite, que

estava toda a gente em pé para escorrer a agoa que
chovia, que já não pretendiam mais que escorre-la de si.

E n'sto andámos resgatando mantimento, e aos cinco

de Abril partimos da banda da Bahia do Sudeste para

o Nordeste, que não pudemos ir á ponta, por ser o

vento escaco; e metemo-nos em um rio pequeno, onde
estivemos três dias resgatando arrôs, gallinhas, mel,

figos, e polvos, mais caro tudo do que sohiamos achar

atráz donde vínhamos.

Aqui veio um filho do Xeque da terra, a que elles

chamam Félúz, e esteve fallando com D. Luís, e trou-

xe de prezente um gallo, e um pouco de arrôs, o qual

traziam de fora do rio, e lhe deram um barrete ver-

melho, e algum aljôfar, de que faziam pouca conta, e

mais um pedaço de pano vermelho pintado. E ao

outro dia pela manhã veio o pae, e trouxe dous gal-
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los, e um fardinho de arrôs, e levou outro barrete, e
mais um pouco de aljôfar, e uma memoria de prata.

No terceiro dia foi um homem cortar um palmito
bravo, e deu-o a D. Luis, e córneo delle, e houvera
de morrer com elle, e mais quantos o comeram ; os

quaes todos deitaram sangue pela boca em postas, e

tomavam unicórnio ; e neste porto nos trouxeram
uma vaca para resgatarmos ; com lhe darmos um
astrolábio e muitas cavilhas de ferro, elles não
queriam, e levaram- na, e resgatámos um porco da
mato barato, e isto porque não o comiam ; e neste

dia, por não termos resgate de panos, nos disse D.
Luis : — Filhos, e irmãos, bem sabeis que não temos
com que haver de comer, e eu não o tenho, porque
muito bem sabeis que não trago aqui mais que um
pouco de aljôfar, o qual não tem valia nesta terra ;

porque se a tivera, eu o gastara, como sabeis, de
muito boamente ; agora minha determinação é esta ;

que já que meos peccados quizéram que assim fosse,

o que queria, e vos rogo é, que alguns de vós outros

que tem camizas e celouras, as dem, para comermos
todos igualmente, e não pereçam uns, e vivam ou-

tros , e quem tiver duas camisas, dê uma, e quem
tiver duas celouras o mesmo. E todos deram''as que ti-

nham, e as mandou entregar a Belchior Dias sóta-

piloto, para se resgatarem da sua mão ; e como di-

ziam taes palavras, eram para sentir a quem as ouvia

de quem sempre deo, e fez mercês e amizades, e ve-

rem-se em tanta mingoa, que camizas velhas estavam
pedindo com as lagrimas, que lhe corriam pelo rosto

abaixo ; e isto digo, porque lhas vi cahir muitas ve-
zes nesta nossa desaventura ; e o mais commum man-
timento que tinhamos, eram laranjas de muitas ma-
neiras. Neste rio vimos muita madeira da nao.

Aos nove de Abril pela manhã nos sahimos do
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rio, e demos uma grande pancada com o batel em
uma pedra, que no-lo houvera de arrombar ; e nisto

disse D. Luiz ao guardião que visse elle, e a mais
gente, que em qual invocação de Nossa Senhora que-

riam que prometesse uma esmola, que elle a promet-
tia. Escolheram elles então Nossa Senhora do Monte»
e elle a prometteo, e foi por cada pessoa, que alli vi-

nha, um cruzado ; e fomo-nos meter na ponta da Ba-
hia ao abrigo de umas pedras, porque não podíamos
sahir, por ser muito o vento, e aqui estivemos dous
dias.

Aos onze de Abril sahimos da ponta da Bahia, e

metemo-nos por entre uns recifes, que lançavam ao
mar uma boa meia legoa, e assim fomos dando em
seco por muitas vezes, como quem sabia mal aquella

paragem ; e quando veio o dia, vieram a nós duas al-

madias, que nos levaram a uma coroa de área, que
estava entre o recife e a terra, e alli estivemos três

dias e duas noites, e mandou o capitão ao guardião
que fosse a terra a resgatar, e resgatou uma vaca por
panos e ferros, e deo mais o seu astrolábio por ella,

por lha não quererem os negros resgatar, e mais es-

tando para nos irmos ; e resgatou um porco. E neste

tempo, que estávamos para partir desta coroa, acon-
teceo que tendo o guardião lá na povoação a resga-

tar algumas esteiras, ou arroz, parece que deo aos
negros uns dous calções ; e importunando-o tanto
que lhos descozesse, elle pelos não escandalizar, lhe

disse que viessem ao batel, que lá lhos concertariam,
por se ver salvo delles ; os quaes negros vieram á
coroa, e acharam Cosme Cordeiro contra-mestre, e

Francisco Arnáo marinheiro, e tanto os importuna-
ram, dizendo que lhes fizessem dalli cada um seu pa-

no para se cobrirem, que emfim lhe houveram de fa-

zer a vontade ; mas por não terem agulha com que



IÕ4 Biblioiheca de Clássicos Portuguezes

lhos cozessem, fez Cosme Cordeiro uma agulha de
páo, com que mal ou bem lhos fizeram como pediam,
íicando-lhes os fundilhos, que despois resgataram
por arroz, mel, e figos, que tão famintos de resgate

estavam ; e entendido é, que a necessidade os fez uzar
destas traças por não terem outro remédio.

Neste porto nos mostraram muitas vacas se quizes-

semos resgatar, e nós não tinhamos já nem tão so-

mente arrôs, que era o que mais pretendiamos haver,

e alguns polvos. Todo o comer que comíamos nesta

viagem, foi sem sal ; não o fazem nesta Costa toda,

salvo em Aro, aonde despois fomos ter.

Partimos desta coroa aos 13 de Abril pela manhã,
e houve alguns homens que disseram que não partís-

semos ; dos quaes foi António Sanches, que sempre
era o que mais impedia as partidas dos portos ; e

vindo o guardião de terra, onde andara á noite fa-

zendo agoada, a qual se fazia em alguns bambus que
tinhamos resgatados, e quando vio que se punha du-
vida á partida, disse ao capitão mór : Senhor, isto não
é tempo para aguardarmos mais, partamo-nos ; e olhe

V. M. que nos falta o mantimento, e que não temos
resgate para mais, e será isto causa de maior trabalho

do que temos passado, e por isso parece bem partir-

mos agora, que temos bonança, para o Recife que
nos falta para passar. E vendo D. Luis isto, mandou
que nos fossemos logo, que não tinhamos outra sa-

bida senão aquella, que nos encomendássemos a Deos,
e rezássemos uma Ave Maria a Nossa Senhora de Na-
zareth ; e sahimos ás nove horas do dia pelo Recife,

com o vento Sueste, e Les-Suéste bonança, e os ma-
res vangueiros, que davam trabalho ao batel.

No próprio dia á tarde chegámos a uma povoação
de negros, a qual com ter novas de rós, ou com ver
a embarcação diíTerente, mandou o Rei daquella terra
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duas almadias com gallinhas, arrôs, e figos, e dous

cocos ao capitão mór, que lhe rogava muito que fos-

se á sua terra, que lhe daria o mantimento que hou-

vesse mister ; e o capitão mór mandou dar ao negro

um pouco de aljôfar, o qual o não quiz tomar, dizendo

que o mataria seo senhor, se tal tomasse; e fomos

ter a uma ilhota, que está obra de meia legoa da sua

povoação, e mandou se ao guardião que fosse lá, e

levou comsigo Giraldo Fernandes ; e que fosse ver

que homem era aquelle, que tantas palavras de espi-

rito mostrava ter, e que lhe dissesse como estava

alli, e que vinha perdido. O qual Rei, como vio lá o

guardião, e o outro hom.em, mandou que se assentas-

sem, e lhe dessem de comer, que vinham cançados

;

e meteo-se cm uma almadia, e veio onde estávamos,

e trouxe comsigo um fardo de arrôs, figos, e mel de

abelhas, e deo o a D. Luis, mostrando por sinaes es-

tar muito pezaroso por nossa perdição, e certificou a

toda a pessoa, vira a D. Luis chorar muitas lagrimas,

e dizer com uma voz muito quebrada ao ceo estas pa-

lavras : Oh Senhor, muitas graças vos dou por me
terdes chegado a este estado, que fallando, sou mudo,

e ouvindo, sou surdo ! Isto a fim de não entender o

que El-Rei lhe dizia para lhe responder ; e esta era

uma das maiores faltas que tínhamos em nossa des-

aventura, que não nos entendiam, nem nós a elles.

Estando nisto mandou D. Luis dar um limão em
conserva, e elle o tomou, e partio com uma faca, e

deo delle a quantos trazia em sua companhia. E nis-

to chegou o guardião, e disse a D. Luis o muito aga-

zalhado que lá lhe mandara fazer, e que ainda não

vira negro naquella terra de tanto apparato, e tanta

creação como aquelle, e que fizesse conta delle, por-

que parecia de mnita estima, assim no serviço dos

seos, como na obediência que lhe davam. E nisto
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disse o mouro que se queria ir, que fossemos com el-

le, que nos mandaria dar o necessário, e D. Luis dis-

se que não podia ser ; e mandou ao guardião que fos-

se mandar remar para ir acompanhado até se desem-
barcarem, e deo-lhe umas memorias de ouro muito
louçãs cheias de âmbar, e elle ficou muito contente

com isso, dizendo que fossemos todos com elle a sua

casa. E nisto disse um Lopo Dias ao capitão mór,
que lhe desse licença para ir com elle lá; a qual lhe

deo, e foi com elle, e o Rei muito contente com isso,

e nós tornámos para a ilhota, e ahi dormimos com le-

varmos muita chuva e frio, e nesta noite nos morreo
um marinheiro por nome Manoel Fernandes, casado

em Lisboa, e, morreo ao desemparo, como Nosso Se-

nhor sabe.

Aos quatorze de Abril pela manhã fomos á banda
da povoação, por nos estar o Rei esperando com muita

gente, que comsigo trazia, e vinha com o nosso ho-

mem pela mão
;
quando foi ao chegar, elle mesmo nos

ensinava para onde havíamos de ir, e trazia uma vaca

de prezente, e muito arrôs, mel, e figos, sem por isso

querer nada; e esteve alli todo o dia em terra olhando

para a nossa embarcação, e como fazíamos de comer.

Quando veio á tarde foi- se para a sua povoação, e le-

vou comsigo o próprio Lopo Dias; parece que sendo

elle em sua casa, o dito Lopo Dias vio umas duas cai-

xas de roupa da nao, que os seos acharam na praia, e

tomou uma alcatifa, e carregou-se de roupa, e elles sal-

taram com elle, e tomaram lha, e não sabemos se lhe

deram ou não, e elle veio aonde nós estávamos muito

cançado, de maneira que parecia que não vinha de va-

gar; e quando D. Luis vio isto, parecendo-lhe que fi-

caria aggravado, mandou lá o guardião, e levou com-
sigo dous homens, um por nome Francisco Arnáo, e

outro Giraldo Fernandes, os quaes chegaram lá de noi-
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te, e ahi dormiram, e na mesma noite por lhe não fal-

larem, que não quiz sahir fora de casa, mandou-lhe dar

de comer ; e quando foi ao outro dia, desculpou o guar-

dião ao capitão mór, dizendo lhe que já castigara aquel-

le homem do que fizera, e que fosse fallar ao dito ca-

pitão mdr, o que elle não quiz fazer, e deo-lhe um far-

do de arrôs, e que se tornasse ; o qual tornou a dizer

ao capitão mór o que passava, e como ficava aggra-

vado.

Aos quinze do dito mez mandou o capitão mór ao

guardião que o fosse desculpar, e mais que resgatasse

uma vaca ; o qual foi e resgatou com uma serra, e

mais um pedaço de tafetá, e um pedaço de pano pin-

tado; e sobre isto lhe deo um barrete vermelho que
trazia na cabeça, e mais lhe quizera dar o pelote que
trazia vestido, se lhe não foram á mão, e veio se di-

zendo que ficava satisfeito de tudo, e mais que neste

dia sahiram duas caixas de roupa, e elle vira Balthe-

zar Rodrigues, que com elle fora ; e com isto dormi-

mos esta noite.

Aos dezaseis do dito mez de Abril disse o contra-

mestre e guardião ao capitão mór, que olhasse Sua
Mercê que se nos ia o tempo, e que já a gente ia en-

fraquecendo, e que seria bem que nos partissemos ca-

minho do Aro, para vermos que meio lá tínhamos, e
não olhasse ás vontades de algumas pessoas, que fol-

gavam de estar em terra. Ao que respondeo o capi-

tão mór, que bem via tudo, e que fizesse o que me-
lhor lhe parecesse. *E neste lugar esteve D. Luis para

deixar aos dous homens, se lhe não fora á n ão o guar-

dião, e o contra-mestre ; dizendo que não olhasse Sua
Mercê a mexericos, que visse o que nisso ia, e já que
Nosso Senhor o salvara com aquellas pessoas, que as

levasse comsigo, até que Deos fosse servido fazer del-

les alguma cousa. E partimos aos dezasete dias pela
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manhã, e fomos dormir dahi obra de dez ou doze le-

goas, com assas trabalho, com levarmos muito mais
pouca agoa, que já começávamos a entrar por costa

brava.

'Aos dezasete dias do mez amanhecendo, partimos
desta lagoa, e fomos ao meio dia a Samba, onde to-

mámos o sol, e ficámos em quatorze gráos e um ter-

ço. Nesta terra estando tomando o sol, nos salvaram

á mourisca, dizendo : Salem leque, E dissemos por

acenos, que em Aro dous zambucos ; e acabando de
tomar o sol, partimos, e fomos dormir dahi obra de
quinze legoas por nos recolhermos muito tarde, e isto

por não acharmos acolheita.

Aos dezouto do mez partimos pela manhã, e ás dez

horas vimos andar uns negros pela praia, e por ser

brava, não pudemos chegar ; mandou o capitão mór
um homem a nado, por nome Giraldo Fernandes a sa-

ber se tínhamos longe Aro, e elles quando o viram
fugiram, e iam dizendo que perto a tínhamos, e que
se queríamos comer, que esperássemos, que o iria bus-

car, e elle tornou-se para o batel, e fomo nos a der-

rota, sempre ao longo da Costa, sem poder achar abri-

go. E quando foi á véspera, fomos detrás de uma
pcnta e surgimos ; era tão sem abrigo, que disse o
guardião, e Francisco Arnáo ao capitão mór : — Se-

nhor, muito melhor é varar o batel em terra, que
temos dia, que não estarmos amarrados aqui de
noite; quebrar-nos-ha este cabo, e viremos a mor-
rer aqui todos ; ou vamos avante, que quererá Deos
dar-nos algum abrigo. Com isto houve muitas pessoas

que disseram que havíamos de ser causa de todos
morrerem, pelo muito vento que havia. Indo assim

correndo com muito temor de ponta em ponta, vimos
uns ilheos, que primeiro os vio o guardião, que ia de
proa vigiando. E indo mais avante, viram um mastro
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de navio, e o advertio um marinheiro por nome Fran-

cisco Arnáo, pedindo alviçaras, e logo viram outro, e

uma cruz, os quaes navios estavam no porto de Aro,
um era de António Machado, que era capitão das via-

gens de Moçambique, e por má navegação vieram ahi

ter, e o navio era d'El-Rei, e o outro era de António
Caldeira, que estava fazendo resgate, o qual offereceo

logo o navio ao capitão mór, como de feito elle foi

para a índia, com lhe dar por isso mil e seiscentos

pardáos, e deo neste tempo D. Luis á sua gente dous

arrates de ::ontas, e duas mãos de arrôs, e aos seOs of-

íiciaes três, e duas mãos de arrôs, e mão e meia de fa-

rinha cada mez.
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ACONTECE muitas vezes a voz do povo ser juizo

do Senhor, e fallar pela boca delle o que ha-

de vir, segundo no-lo mostra bem claro a Sa-

grada Escritura ; o que parece foi elle servido

comprir-se em nós
;
porque estando para partir de

Santa Catharina de Ribamar de Lisboa, uma noite com
um vento rijo travessão, cortaram os muitos ratos,

que havia naquelle fundo, á nao uma amarra de duas
que no mar tinha, e estivemos muito perto de dar á

costa, porque só em três braças e meia de agoa este-

ve a nao, e nos foi necessário pedir ajuda e soccorro,

com tirarmos muitos tiros grossos toda a noite para
nos ouvirem, e acodirem ; e andando na mesma noite,

todos os que na náo nos achámos com muito traba-

lho e receio de nos perdermos, nos acodiram de Be-
lém todos os officiaes d*El-Rei Nosso Senhor com os

bateis de todas as outras nãos de nossa companhia,
que estavam surtas em Belém, com ancoras e amar-
ras, e andaram toda a noite em nos amarrar, e deixar

quietos e fora de perigo ; o que certamente foi causa,

á muita diligencia daquella noite, da salvação da nao,

e não se fazer, á porta tanto de casa, em pedaços*
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Pelo que logo ao outro dia em Lisboa foi dito co-

mummente de todos que a nao tocara, e que não ha-

via de ir já este anno á índia, e que a mandavam des-

pejar, o que provera a Deos que assim fora, ou en-

tão acontecera, e fora chegado seo fim ; do que pare-

ce não foi Deos servido, pelo não merecerem os pec-

cados de muitos que nesta nao vinhamos
;
pois ainda

que nisto se recebera perda, assim da fazenda d'El-

Rei, como das partes, não custara despois tantos dias

e mezes de caminho, gastados e consomidos já os ho-

mens com doenças, e gravíssimas fomes, e desaven-

turas, quantas o humano pensamento pôde imaginar

e alcançar : verem e gostarem tantas vezes a morte, e

verem-na aos olhos em tantas figuras, hábitos e ma-
neiras, e no fim perderem quasi todas as vidas, onde
nunca foi ter nao de christãos, mouros, ou gentios ; e

os que da fúria deste naufrágio e infortúnio ficamos,

não sei se os julgue por mais mal afortunados, pois

foram e são os mais doentes, de doenças tão diver-

sas e tamanhas, que não sei que vida se pôde chamar
a de tantos desgostos.

Partimos de Belém a vinte e cinco de Abril de
1560 um sabbado pela manhã, véspera da Pascoella,

e deitámo-nos de mar em fora, com um vento fresco

Nordeste seis nãos, em que vinha por capitão mór D.

Jorge de Sousa. Era esta nossa nao feita na índia, ri-

ja, e muito forte, que a todo o vento do mundo era

uma firme rocha, singular em popa, e fugia ao mar;
mas por ser pezada algum tanto má de bolina, e de
duro e áspero governo. Partimos tão tarde, por nos

não darem lugar os ventos contrários ao sahir da bar-

ra, havendo perto de um mez que estávamos prestes,

que foi em parte a principal causa da rossa ruim via-

gem, e nossa perdição.

Aos vinte e oito de Abril, ahvendo três dias que
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partimos de Lisboa, se nos mudou o vento, e com elle

o contentamento que todos levávamos do principio

da boa viagem : era o vento Sul, e Suduéste , anda-

ríamos ora em um bordo, ora em outro, pairando ao

mar, porque em durar mais, receávamos muito arri-

barmos ao reino ; e o dia de antes nos apartámos to-

das as nãos umas das outras, por causa do vento, e

S. Vicente, e o Drago se adiantaram de todos, e os

perdemos de vista, e a Rainha, e Castello capitania

viraram na volta do Noroeste, e nós na co Sueste, e

o Cedro ficava- nos á ré ; e por pender muito, e não
sofFrer bem as vélas, foi arribando para a Costa de
Berbéria ; e assim andámos com este enfadamento,
com vento contrario bordejando cinco dias, em o ca-

bo dos quaes nos largou ; e aos vinte e sete do dito

mez, um sabbado antemanhã, vimos a Deserta, e a

Ilha da Madeira, e despois do meio dia o Porto San-
to, e fomos a balravento das Ilhas, assas contentes e

alegres, por fazermos nossa viagem.
No primeiro de Maio pela manhã vimos andando

em calma, a Palma, Ilha das Canárias, a Loéste delia,

e logo no outro dia houvemos vista de uma nao de
nossa companhia, que vinha pela nossa esteira muito
detrás de nós, que todos affirmámos ser o Cedro por
vir só ; e assim a esperámos até a tarde, e salvámos
ao longe, sem nunca podermos haver falia delia ; e

assim foi nossa viagem três dias, seguindo a volta dó
Sul ; e a cinco de Maio nos alargou o vento, que era

Oeste, e o Essuduéste, com que até quatorze de Maio
fizemos nosso caminho, sem trovoadas nem teinporaes

alguns, porque desde aqui por diante nos sobrevie-

ram muitas chuvas e calmas, com que tivemos não
pouco enfadamento e trabalho.

Seria ás quatro horas despois do meio dia, quando uma
quinta feira dazaseis de maio, indo com Noroeste go-
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lerno, nos deo uma trovoada cega do Lesnordéste de
tamanho vento, e tão rijo, qual nunca nesta paragem
até agora se vio

;
porque com haver passado o nosso

mestre por aqui trinta e duas vezes, afíirmava nunca
tal lhe acontecera, e assim outros muitos homens do
mar, cursados nesta carreira, porque como foi de sú-

bito, tomou-nos todas as velas em cima, com que a

nao esteve toda soçobrada, com as entenas, e banda
de estibordo toda debaixo da agoa ; e como foi pou-
co o tempo que durou, a ser mais qualquer cousa,

aqui feneceram todos os trabalhos futuros
;
porque

amainámos de romaria as velas todas juntas, com
que a nao tornou logo, havendo já levado ao mar o
mastaréo da proa com a vela, e quebrou-nos o ga-

lindéo, ficando-nos todas as velas rotas, e em peda-

ços.

Assim fomos correndo com o traquete de proa a

meio mastro, até abonançar o tempo, que durou pou-

co, e assim tornou o sangue ás veas, e as almas aos

corpos, que olhando uns para os outros mostravam
nas differentes cores de seos rostos virem de novo ao

mundo, não tão somente os lascarins novos, e pouco
uzados nestes perigos, mas ainda os muito antigos no
mar, por um tão súbito momento nos vermos todos

debaixo d'agoa, e a nao pender de maneira, que este-

ve de todo virada, sem haver couza que se nella ti-

vesse, nem couza que não corresse e se desarmasse ;

e ao outro dia nos achámos em outo gráos em cal-

maria, que se faziam os que carteavam quarenta le-

goas ao mar da Costa de Guiné, onde tiveram prin-

cipio nossos trabalhos, e se começaram a cumprir em
nós o pronostico e juizo das regateiras de Lisboa, e

ditos das gentes, de que se não lembra, nem lança

mão o homem, senão quando se vê revolto e carrega-

do de misérias e trabalhos, e então nas adversidades
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recorre ao pensamento mui diversamente todas as cou~

sas que podem ser causa de suas fortunas, sem adver-

tir que assim o merecem os seos peccados, e o quer
assim a vontade divina, a que se não pôde, nem ha-

de resistir, mas dizer sempre com o sapientissimo Job .

Por muitos males que venham, sempre o Nome do
Senhor seja louvado, e exaltado ; e ter nelíe inteira

fé, e confiança, pois como Senhor de piedade nas

suas maiores pressas vem com sua misericórdia.

E porque querer escrever nossos infortúnios, e acon-

tecimentos de cada dia (pois não passou nenhum, que
os não tivéssemos) seria um grande processo, e cau-

saria mais fastio ao leitor, que contentamento
; já que

as couzas compridas, como affirma o poeta, costumam
ser desprezadas e tidas em pouco, e agradar as bre-

ves, não tratarei mais, que com a maior brevidade

que em mim fôr possivel, as couzas notáveis que
nos aconteceram, assim na viagem como na perdição,

e os dias em que foram, usando de toda a verdade,

que me assiste, pois em o que meo engenho e pala-

vras faltarem, ella só bastará para lhe dar ornamento
e decoro : porque o caminho que a nao fazia todos os

dias, e os rumos a que governava, e em que alturas,

deixo ao que compete o tal officio que são homens
do mar, e que tem seos roteiros por suas partidas e

gráos, pois não sou desta profissão, e era tão nocivo
no mar, por ser esta a primeira vez que fora do rei-

no sahi, que nem os rumos da agulha sabia. Pelo que
não parece razão que me meta no alheio e vedado,
nem tome o seo a seo dono

;
por me não dizerem o

que o excellente pintor Apelles disse ao sapateiro

atrevido, querendo -lhe taxar, não sabendo mais que
fazer sapatos, as perfeições do rosto de uma imagem
que elle estranhamente com sutil engenho e grande
artificio havia pintado, e composto, por haver de an-
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tes emendado á própria figura uma correa do sapato,

que elle havia já notado : Que o sapateiro com o sa-

pato, e o barqueiro com a barca. Pelo que, o certo é

medir-se cada um com seo pé e medida. E assim no
que eu nesta parte disser, que for necessário para de-

claração e ornamento de minha historia, se se achar
falta ou erro, peço e rogo aos mais entendidos nesta

corte mo emendem com bom animo e vontade, dei-

tando tudo á melhor parte.

Por ser o nosso piloto novo nesta carreira, e ser

esta a primeira vez que vinha do reino neste officio,

por ser sempre cá na índia de roteiro, e prumo, como
cá dizem, e todos navegam, receou tanto, e mais do
que devera, o sulaventear desta nao, que por ficar, se-

gundo elle dava por razão, bem a balravento do Cabo
de Santo Agostinho, terra do Brazil, por a nao já o
anno passado o não poder dobrar, e arribar delle ao
reino, meteose tanto na terra da Costa de Guiné, que
estivemos muito perto de acabar aqui todos, por ser

inverno nesta paragem neste tempo, e partirmos tarde

de Portugal, e virmos aqui ter na força delle, onde
são tudo ventos do mar, que correm a terra, Sul, Su-
duéste e Susuduéste, tão rijos e de tantas chuvas e

trovoadas, que andámos nesta paragem, bordo ao mar,
bordo á terra, bons três mezes, com nos adoecer toda

a gente ; com que passámos muitas e mui grandes en-

fermidades e enfadamentos.

Aos dezanove de maio pela manhã, vimos obra de
cinco ou seis legoas uma vela redonda pequena, pelo

que nos pareceo nao seria de nossa companhia, e por
ir tanto diante de nós lhe não falíamos : e havia já

três dias que tinhamos visto outra nao grande de nossa

conserva diante de nós na volta do Sul, a que por isso

também não falíamos.

Havia já neste tempo na nao duas dúzias de doen-
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tes de febres, e alguns de inchações ; e as febres eram
tão rijas, que em dando á pessoa, a desatinava, de ma-
neira que fallava, e fazia mil doudices e desatinos, uns

muito para rir, e outros de muita lastima, e para cho-

rar ; e assim houve muitos que com a frenezia se iam

deitar no mar, se os não tiveram, e ataram uns com
os outros. Era couza lastimosa e de compaixão ver os

pobres soldados sangrados quatro e cinco vezes dei-

tados no convés da nao ao sol e á chuva, que quasi

nenhum dia, nesta paragem, deixámos de ter conti-

nuas trovoadas, e para ser em nao, foram estes pri-

meiros tão bem curados, e com tanta diligencia e ca-

ridade (porque havia na nao com que, e quem lho fi-

zesse) que não sei (tirando o enfadamento do mar, e

mao agazalho) se o foram melhor em terra.

Aos outo de Junho tivemos tantas trovoadas com
tanta agoa, com que os mares foram em tanto cresci-

mento, tão alterados, e çie levadia, vindo todos do Sul,

que a nao trabalhava muito, e metia de maneira de
popa e proa, que cada vez que cahia, parecia de uma
alta torre, e que se queria sepultar nos abismos ; e
metia de popa até a varanda do capitão, e de proa a
todos os castellos e gurupés por baixo da agoa ; e com
este grande jogar, com que se desfaziam todas as obras

mortas, nos rendeo o mastro do traquete grande da
proa, por cima dos tamboretes, por onde fechava;

mastro de um só páo feito, e nascido na índia, e que
todos o tinham pelo melhor que andava sobre as agoas

do mar ; e assim nos cauzou a todos grandes sustos,

por nos ser tão necessário, e muito mais que o gran-

de, assim para fazermos nossa viagem, como para ar-

ribar ao reino, e sem elle tínhamos muita duvida de
fazer tanto uma couza como a outra , e logo este dia

lhe ordenámos umas ajudas, como roca de quatro pe-

ças, com que o fizemos mui honestamente forte, e fi-
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cou muito melhor concertado, do que primeiro nos
pareceo, e todos cuidavam.

Assim andámos trabalhando até quatorze de Junho,
com algumas bafugens que das trovoadas nos ficavam,

por nos deitar fora dos baixos de Santa Anna, tão tra-

balhosos, sem os podermos dobrar, havendo trinta e

cinco dias que andávamos sobre elles. Pelo que pare-

ce, segundo dizem os que disso entendem, e nós bem
o experimentámos, que partindo, como nós, tarde de
Portugal, não se devem de chegar á terra mais que até

cincoenta legoas, e isto até serem em cinco gráos, pois

como já disse, e toquei atrás, são neste tempo aqui os

ventos mareiros, e de muitas trovoadas, com que tudo
trazem para terra : e de cinco gráos para baixo, se po-

dem chegar á terra ao Cabo das Palmas, e fazer sua

viagem embora. Assim que andando neste trabalho,

indo aos dezasete do mez com receios de sermos pc r-

to de terra, de noite, no. quarto da madorna, deitá-

mos prumo, sem tomar fundo, e quando foi pela ma-
nhã, tornando-o a deitar, o tomámos de outenta bra-

ças ; e entrando o dia fomos descobrindo mal a terra,

que pelo tempo andar revolto e embrulhado se não
pode nunca conhecer ; mas os que carteavam faziam-

se com o Cabo do Monte, do qual affirmavam alguns

ser a terra. Este dia foi todo de muitas chuvas, e con-

tinuas trovoadas, que nunca em todo elle cessaram,

mas com o nosso trabalho, todas as vezes que nos fa-

zíamos na borda da terra, nos adoecia a gente, e se

achava muito mal, e no bordo do mar se achavam muito
melhor, c mais leves e alliviados.

Aos dezanove de Junho, que foi um sabbado sobre

a noite, estando ás ladainhas, ventando um vento muito
rijo e roim, porque era assim o máo sempre, e que nos

não servia, o bom muito fraco e escaco, fazendo com
o vento mui grandes mares que a nao jogava e aba-
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lançava muito, por serem de través, estando o gageiro

da gávea em pé em cima para descer, bem descuidado,

deo a nao um balanço grande, com que meteo e lan-

çou o pobre gurumete por cima da gávea, que veio

pelo ar cahir, e dar na ponta de uma entena, que es-

tava por banda do bombordo em popa ; e cahio ao

mar, dando com as pernas e partes do corpo em os

pés de um homem que a bordo estava pegado, o qual

comsigo houvera de levar ao mar, deixando-o aleijado

da grande pancada que lhe deo de um delles, e des-

fazendo a cabeça em pedaços, com os miollos fora delia,

nas vergas, que todas ficaram tintas do seu sangue,

foi couza lastimosa ver tão horrendo e triste espectá-

culo, que a todos poz muito temor e espanto, conside-

rando cada um os acontecimentos e perigos do mar
tão súbitos e estranhos, a que todas as horas e mo-
mentos Íamos sojeitos. Era este gurumete mancebo
valente, grosso, e bem disposto, desposado de novo em
Almada.
Logo d'ahi a três dias nos aconteceo para nossa con-

solação outro desastre mui semelhante a este no ga-

geiro da proa ; mas foi mais bem afortunado
;
porque

levando a nao mui grandes e altos mares por proa do
Sul, e Susuduéste, com que arfava, e metia muito;

cahio da gávea ao mar, tocando ao cahir em uma unha
das ancoras, que vão arriçadas por bordo da nao. Teve
bom acordo, e pegou-se em um cabo, e aláram-no a

cima todo ensanguentado, porque lhe levou a ancora

toda a pelle da cabeça, que lhe ficou propriamente com
o capello pegado da banda do toutiço por detrás : cou-

za por certo milagrosa, tamanha pancada não lhe fa-

zer nenhuma lezão no casco, e ficar lhe tão alvo como
a neve. Foi visto muito bem, e curado muito melhor,

e assim sarou de couza tão grande, e não esperada.

Contar os enfadamentos que nesta Costa de Guiné
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passámos tanto tempo quanto nella andámos, ora com
calmas, ora com chuvas e trovoadas, que nunca nos
faltaram, seria nunca acabar, e ser mui comprido, ha-

vendo promettido usar de toda a brevidade
; porque

de primeiro tivemos o tempo tão quente e calmoso,

que audavam os homens a bordo como na Ribeira de
Lisboa; despois as chuvas e tormentas, de maneira que
além de apodrecerem todos os aparelhos, nos corrom-
peram os corpos, pois de quinhentas e tantas pessoas,

qne na nao iam, nào ficaram senão só quinze, que não
passassem esta fúria de enfermidades e doenças gra-

víssimas, assim os homens do mar, cursados e anti-

quíssimos nesta carreira, como os mais fidalgos, sol-

dados, mulheres e meninos; e veio a couza a tanto,

que houve muitos dias juntos trezentos e cincoenta

doentes, e dia que se davam setenta e outenta san-

grias, e sangravam por meo mandado o barbeiro da
nao, o piloto e sóta-piloto, e um guruméte que o fa-

zia mui bem, e deram-se por todas mil e cento e trinta

e tantas sangrias ; e aconteceo dar o mestre ao apito,

e acodirem só um marinheiro e dous gurumétes, sem
haver ahi mais nenhum são, de mais de cem homens
do mar que nesta nao iam para a marear. Assim que
alguns poucos homens honrados, que ainda estávamos
sãos, e outros que começavam já a convalescer, tínha-

mos nosso quarto de mandar á cadeira e via, e ir ao
leme

;
porque não ficou, do capitão, que foi o primeiro,

para baixo, nenhum official da nao que não adoeces-

se, e recahisse duas e três vezes. Só ao mestre deo Nos-
so Senhor saúde, que como muito gentil official que
era, e o maior vigiador do mundo, soffreo e passou

todos estes trabalhos, que foram imensos, e despois

veio a acabar tão miseravelmente á mão dos bárbaros

e infiéis.

Eu por servir a Deos e a El-Rei Nosso Senhor to-
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do o tempo de nossa viagem e perdição, até vir a

Sunda, curei toda esta gente, e usei de medico, sem
nesta sciencia ter profissão nenhuma, pois era boticá-

rio, e nesta arte vim a servir a El Rei á índia no
hospital e misericórdia de Goa : e só por amizade e

conversação, que com alguns excellentes e celebrados

médicos, e singulares cirurgiões d'El-Rei tive na corte

servindo a El-Rei Nosso Senhor que em gloria está,

na sua botica, onde me criei em Almeirim, Lisboa, e

Tomar, ficando-me disso alguma pratica e uso. Assim
que foram curados com todas as sangrias, cristêis

communs e de meijoada, com muitos lenimentos e

esfregações, gargarejos e pitiniar, e defensivos, xaro-

pados e purgados os mais, fazendo-lhos eu, e appli-

cando-lhos com minhas próprias mãos, com vontade
e amor de irmão, geral a todos, e em particular de
cada um, não recuzando nunca a nenhuma hora de
dia e noite acodir ás suas necessidades e dores,

dando-lhes do meo, e das minhas mezinhas, que eu

para mim levava, as quaes gastei com todos; porque
as boticas que os do almazem em Lisboa dão a estas

nãos, são quatro unguentos, e esses muito pouco ne-

cessários, deixando de lhe dar outras couzas muito
necessárias para a vida e saúde dos homens, sem as

quaes, sendo tão pouca couza, e de tão pouco custo,

não podem ser bem curados. E assim que não digo

isto por louvor nem gloria, pois foi tão claro e ma-
nifesto, e cada um é boa testemunha, pois não houve
nenhum dos que nesta nao iam que nisto me não
ficasse obrigado, com beneficio e boa obra, sem nunca
por isto receber nem pretender interesse de uma pa-

lha.

Ajudaram muito para a saúde desta gente toda,

e foram grande parte dous padres da Companhia de

Jesus, um portuguez chamado Manoel Alvares, de

2 VOL. ni
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muitas letras, e mui insigne letrado e pregador, que
nos sérvio de cura, pela nao não trazer clérigo, ho-

mem de mui santos e honestos costumes, e de grande
exemplo de vida e doutrina, que com suas muitas

pregações, devoções, e amoestações, e confissões, foi

grande allivio e refrigério, assim aos enfermos, como
aos sãos : o outro era Valenciano, por nome João
Roxo, muito virtuoso e zelador do bem commum,
que com fazer ajudas, e as deitar por sua mão aos

doentes, e outras couzas necessárias, sem nunca sobir

do fogão, foi grande adjutorio para a saúde de todos,

que creio na verdade a não virem aqui estes dous
religiosos foram os trabalhos, assim temporaes como
espirituaes, muito maiores em dobro, porque com
darem do seo, e pedirem do alheio, que acharam em
muitos homens honrados, dos que na nao iam, fize-

ram muitas obras de misericórdia e piedade, officio

tão natural nelles, em que também por certo não
ganhou pouco merecimento o capitão, e um João
Gonçalves cazado em Goa, feitor que foi desta nao,

sendo de mercadores, que com muitas conservas que
levava da Ilha da Madeira, aproveitou e fez muito
bem a muitos. —*—

-

Foram os doentes, que na nao, de tão graves en-

fermidades morreram, cinco portuguezes e quatro es-

cravos, de quem se não tinha tanta conta, pela muita
que se tinha com os outros. Com estes enfadamentos
e trabalhos andámos sobre estes baixos de Santa

j

Anna ; e nesta paragem de sete gráos, gastámos cin- l

coenta e tantos dias ; até que foi Nosso Senhor ser-

vido por sua grande bondade e infinita misericórdia

tirar-nos deste lugar, fazendo as mais das noites pro-

cissões, em que o capitão e padres com todos os mais

Íamos descalços, e com todos os meninos, que seriam

trinta de doze annos para baixo, disciplinando-se
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sempre, até que ouvio Deos nossas orações e rogos,

e levantou a mào de seu castigo. E indo algum tanto

mais contentes por sermos fora destes baixos, ainda

que em calmaria; de noite ao quarto da prima nos
cahio um homem ao mar, e ficou de ré, por ir a nao
com vento fresco, e a escuridade da noite ser grande,

e de muita chuva, ao qnal matou sua botica, por ir

beber ás escondidas, e não partir com ninguém, ou
lhe pedirem da agoa, que em um barril de regra ti-

nha ; com que se foi pôr de fora de bombordo ; e
sacodindo-se uma escota do traquete, acertou de o
levar ao mar, e custar-lhe a vida.

Os doentes iam melhorando, e os mais convalecendo,

e já não recahiam tantos como de primeiro, do que
parece era a causa a carne salgada assada e muito
roim que comiam

;
porque como corpos tão doentes

e debilitados haviam mister mantimentos e couzas

que os esforçassem, e não havia ahi já gallinha, neni

quem a desse, pois cada um as havia bem mister para

si ; refrescavam -se, e tornavam a comer do máo ali-

mento, que era a própria morte, e fartavam-se de vi-

nho da regra, que era o próprio veneno, com que
recahiam três e quatro vezes ; o que eu bem conjectu-

rando, me pareceo melhor dita consentir-lhe e man-
dar-lhe que comessem do peixe fresco, que ia muito
comnosco ; e já nesta paragem era muito bom e sa-

dio, e com elle se achavam muito melhor.

Aôs dezasete de Julho, não deixando ainda de nos
persegueir o vento Sul, e sendo rijo, e com grandes
mares, sobre a tarde vimos uma vela redonda duas ou
três legoas a sulavento de nós, e vinha-se chegando
a nós quanto podia, que nos píireceo sem duvida ser

franceza na maneira do navio, como de feito era,

vindo a tiro de berço : o casco era na feição francez,

mas de portuguezes, a que mandámos amainar, fal-
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lando-lhe por um nosso marinheiro, que sabia a lingoa

franceza, ao que nunca responderam, por ficarem a

sulavento, e nos não ouvirem, por mais brados que
lhe deram ; o que visto virámos sobre elles, e lhe

atirámos com um falcão pedreiro, que lhe foi

esfuziando por cima, e por ser já noite, e nos haverem
conhecido de dia, se chegaram tanto para nós, e

tanto nos capearam, antes de lhe atirar outro, que
por ventura fora causa de maior danno, com que
esperámos, e nos detivemos até chegarem a nós, e os

conhecemos serem portuguezes, e irem para o Brazil

para S. Vicente, e haviam partido no próprio navio

que era francez, no mesmo dia, na mesma maré com
nosco de Belém, e deram-nos novas em como havia

dous mezes que andavam no mesmo trabalho que nós,

sem poderem dobrar a Linha, e haviam andado em
companhia do galeão Drago, e S. Vicente, nãos de

nossa conserva muitos dias ; e indo um dia no bordo

do mar, muito perto do penedo de S. Pedro, sem
nunca lhe alargar o vento, se apartaram delias sem
nunca mais as ver, de que todos ficamos muito con-

tentes, por nos parecer não éramos nós sós es mal
navegados, nem mal afortunados, porque assas de

consolação é aos miseros e desaventurados, como diz
l

Ovidio, ter companheiros em suas dores e penas ; o

que foi bem ao contrario, porque elles dobraram a :

Linha a vinte e cinco de Junho, e vieram á índia, e

.

nós nem dahi a um mez a dobrámos, e nos perdemos,

e se viemos á índia, foi como adiante direi. :

Rogámos lhe muito se não apartassem aquella noite ;

de nós, e que ao outro dia viriam á nossa nao, ou o

nosso esquife iria a elles se pudesse, o que elles

concederam de muito boa vontade ; e ao outro dia

nem elles nem nós o pudemos fazer per ser o vento

rijo, e já por costume muito roim, e os mares mui



Historia Trágico-Marítima 21

grossos ; e nem o nosso esquife nem o seu os poderem
sofifrer ; a assim que abalroámos um com outro, o que
não houvera de ser sem muito perigo seo

;
porque a

nao ao chegar lhe levou ao mar o traquete grande
feito em pedaços, e lhe dêmos outro, e nos certificamos

de sua viagem, e os participámos de nossos trabalhos

e enfermidades, de que elles não tinham também pouca
parte

;
porque da pouca gente que era faltav^am já cinco

pessoas, e tinham outras doentes, enos pediram algumas
couzas necessárias para sua saúde, como também foi

agoa, de que tinham muita falta, o que o capitão lhe

prometteo de dar tudo, e partir do que pudesse com
elles, como o tempo desse lugar. E aos vinte e um do
mez abonançando algum tanto o tempo, vieram a nós, e
lhe dêmos agoa, biscouto, marmelladas, passas,

amêndoas e outras couzas, com que assas contentes

os despedimos, e nos deixaram da mesma sorte.

Aos vinte e sete de Julho foi Nosso Senhor servido

dar fim a estes trabalhos, para principio de outros
maiores ; e assim nos achámos este dia com a Linha
dobrada, e iamos já na volta do mar demandando o
Cabo de Santo Agostinho ; e neste tempo haviam já

muitos sãos, e outros convalecendo mui bem ; reca-

hindo todavia os que ainda não haviam adoecido ; e
assim como eram os derradeiros nos trabalhos, por
serem mais continuos e gastados delles, eram muito
maiores os accidentes, e tinham os remédios menos ou
nenhuns, por ser tudo já gastado, e não haver ahi

nada : e assim foi Nosso Senhor servido a todos dar-

nos saúde, não morrendo mais que os que já acima
disse ; e a cabo de três mezes e sete dias, que de
Portugal partimos, dobrámos a Linha.

Por ser mui tarde, neste tempo que tenho dito,

para ir demandar o Cabo da Boa Esperança, e na nao
haver muita falta de agoa, e de muitos aparelhos, que
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as chuvas de Guiné nos tinham podres, e as continuas

trovoadas levado ao mar outros ; e o que peior era,

e com que mais se havia de ter conta era estar a
mais da gente mui fraca, e outra doente, pelo assim

pedirem e dezejarem todos, e parecer razão curar-

se e restaurarem seus corpos tão doentes e de-

bilitados, pois ainda que dobrássemos o Cabo, não
podíamos já passar este anno á índia ; e assim

havíamos de invernar em Moçambique: pareceo bem
e foi necessário conselho de todos os fidalgos, criados

d'El-Rei, e homens do mar, arribarmos ao Brazi), a
refrescar os doentes, e fazer nossa agoada, e prover-

nos de mantimentos e de outras couzas muito neces-

sárias á nosaa viagem e navegação, pois daqui

podíamos fazer melhor nosso caminho, e mais prestes

ir inventar á índia, e estar lá por todo Janeiro ; e

assim virámos noutro bordo a demandar a Costa da
Brazil, e procurar algum bom porto onde nos acolhês-

semos.

Aos vinte e sete de Agosto, uma manhã, havendo
vinte dias que dobramos a Linha, vimos a terra do
Brazil, e era a Bahia de Todos os Santos, porto singular^

mui grande e mui seguro, que nós mesmos vínhamos
buscar, por ser mais decente e direito a nosso caminho,

e ser cidade do Salvador, onde melhor que em outro

nenhum porto desta Costa nos podíamos prover do
necessário, por ser a metropoli destas partes, e residir

nella o Governador, e Bispo, e Vedor da fazenda, e

Provedor mór d'El-Rei Nosso Senhor; de que por certo

a gente ficou tão contente e alvoraçada, e o prazer foi

em todos tão geral, como se aqui fosse o fim de sua

viagem, e repouzo de seus trabalhos, pelos muitos

enfadamentos passados, sem lhe lembrar mais que
tinham para começar outra nova navegação muito
maior, e muito mais perigosa daqui para a índia, por
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terrac incógnitas, e de muita neve e frio immenso, e

mares nunca navegados. Mas assim é o coração
humano, e o permittio a mãi nossa natureza, e o
proveo a Sabedoria Divina, em qualquer pequeno
deleite, e breve prosperidade, não lembrarem nem
virem á memoria, nem se fazer conta, e ficarem

totalmente detrás das costas as grandes adversidades,

e mui graves males e misérias passadas.

Tanto que houvemos vista da terra, vindo-nos
chegando quanto mais podíamos, com vento galerno,

começamos a fazer sinaes de nossa vinda, com muitos
tiros grossos de artilharia, para que viessem á nós, e

nos mettesse para dentro algum piloto da terra : o
que fizeram tanto que nos ouviram e conheceram,
vindo a nós cinco ou seis legoas ao mar, e indo

diante mostrando-nos um baixo, que no porto havia.

Sobre a tarde, já quasi noite, surgimos fazendo este

dia quatro mezes justos que de Lisboa partíramos.

Não achámos aqui o Governador, e achámos delle

não esperadas novas, que nos causaram dobrado
contentamento, por haver tomado e posto por terra a

fortaleza do Rio de Janeiro aos francezes, sobre que
havia outo mezes que daqui havia partido, e sobre
que estivera muitos dias ; couza muito mais forte e

inexpugnável, do que o pensamento humano pôde al-

cançar, em que por certo não ganhou menos gloria

para o reino que louvor para si, e honra, pelo muito
cuidado que as forças deste pequeno mal davam a
El Rei ; e ia já em si criando raízes, que causavam não
serem arrancadas sem grande trabalho, perigo, e danno
do reino. Dahi a poucos dias de nossa chegada foi a
sua, em que a cidade e povo delia fez grandes mostras
de alegria, e o festejou com momos e envenções
novas, e touros, e outras festas, até então entre elles

pouco costumadas.
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Detivemo-nos na cidade do Salvador em nos pro-

ver e fazer prestes, quarenta e quatro dias, em o
qual tempo fizemos muitas cordas miúdas de uma
herva que na terra ha, a que chamam embira, e é
honestamente rija, e delia se servem todos os habi-

tadores desta costa; e assim concertámos o leme e
outras couzas muito necessárias, no qual tanto tempo
sararam todos os doentes, e ficaram mui sãos, rijos,

e esforçados para todo o trabalho, por ser esta terra

do Brazil mui sadia, e de mui bons ares toda em si

por extremo, e ter muitos bons mantimentos, e mui
gostosos e sadios, assim os do mar, como os da terra

:

chove nella quasi todos os dias, e sempro em verão
e inverno é temperada, verde e alegre, e muito apra-

sivel aos olhos, e de mui gentil e fermoso arvoredo,
sem criar em si nenhuns bichos peçonhentos que as

mais das outras partes do mundo criam, e tem em
si. Mas os naturaes da terra são por extremo bárba-

ros, assim no comer carne humana, como em toda a
razão e bons costumes, e fora de toda a vida politica

da outra gente, o que eu creio causa mais a sua muita
rudeza e simplicidade, que outra nenhuma maldade,
refolhos, crueldades ou enganos que nelles hajam.

Em uma só couza guardam e tem justiça, que quem
mata, hão-no de matar da maneira que matou, e se

o malfeitor se acolhe a outros, e o não tornam e en-

tregam para delle se fazer justiça, tanta guerra se hão
de fazer, ainda que se matem e comam todos uns
aos outros, até que hajam o delinquente, e seja punido
de seo erro e peccado. Lei estabelecida é entre elles

casarem os tios com as sobrinhas, e estas serem suas

naturaes mulheres ; e os irmãos tem poder nas irmãs,

e as trocam, vendem, e escambam em suas necessi-

dades ; o que nem os pais nem as mais podem fazer

em nenhum modo sem licença e consentimento dos
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filhos : semtem muito os seos mortos, e fazem grandes
prantos por elles, e duram muitos dias.

De seos muitos abusos e ridículos costumes, direi

um só. Quando as mulheres parem, em acabando de
deitar as crianças, se vão com suas dores, ainda não
pequenas, a fazer o que lhe é necessário, e ter conta

com sua casa, e o que hão mister para seo sustenta-

mento ; o marido se deita na rede, que são as suas

camas, onde no ar dormem, e ahi são visitados muitos
dias de seos amigos e parentes, que festejam a sua

arte, e lhe vém dar os emboras de seos trabalhos,

vendo que elles são os que puzéram tudo de sua casa,

sem ellas terem nenhuma parte nelles. Isto me pare-

ceo digno de escrever desta gente. Corre-se toda esta

costa á maneira da índia, com seos terrinhos e vira-

ções.

E ainda que nesta cousa do mar me meta no alheio,

e vedado, e queira dar conselhos, sendo tão pouco ex-

primentado, havendo promettido o contrario ; comtu-
do por me parecer errar mais que acertar não dizer o
que ouvi a homens mui doutos e expertos desta couza
do mar nesta nossa nao, para aviso dos que para es-

tás partes navegarem, lançarei o dado, e o farei, e di-

rei o que ouvi, e julgue cada um minha tenção, pois

ella sem cortiça (como diz o rifão) me salvará. Assim
que quem vier do Brazil, ha-se de vir pôr em mais al-

tura do que estiver o porto que vier demandar ; e isto

vindo até todo o Agosto ; porque até este tempo rei-

nam os ventos Suestes e Lessuéstes, e é bom ficar bem
a balravento para a parte do Sul ; e vindo do fim de
Agosto por diante, então se pôde pôr na altura do
porto que vem buscar, e correr per ella, e ficar ain-

da a sulavento se quizer, porque então cursam os Nor-
destes e Nornordéstes; assim pode ficarem menos al-

tura; e esta foi a causa porque com ventos frescos e
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galernos puzémos vinte dias despois de dobrar a Linha
até o Brazil^ e por nos pormos em mais altura e es-

tarmos muito amarrados, corremos alguns dias a de-

mandar a terra.

Partimos do Brazil a dous de Outubro da mesma
era, uma quarta feira ás três horas despois do meio dia,

com o vento Nordeste, que nos lançou da barra, e nós

do mar em fora achámos o vento Nordeste fresco e

largo; assim nos fomos lançando ao mar, governando
Sueste tocando ás vezes na quarta de Leste fazendo

nossa viagem embora. Ficáram-nos no Brazil cento e

tantos homens, para irem a descobrir o Rio do Ouro,
aonde então o Governador mandava um capitão, o que
parece quiz sua boa dita e sorte, de que nós vinha-

mos motejando, e tendo-os em pouco, e havendo-os
por perdidos, e do numero dos néscios.

Logo ao outro dia, indo com vento fresco Nordeste,

tão rijo, quanto a nao podia soffrer ; no quarto da ma-
dorna carregou de maneira, que antes da nao poder
tomar a vela do traquete grande da gávea, no-lo

levou todo em pedaços, sem mais aproveitar para nada
isso que ficou ; e eram os mares tão grandes e grossos,

que tomou a nao este dia e noite pelos esconvézes in-

finita agoa, por irem ainda abertos ; e assim com este

descuido, sem cahirem nisso, nos iamos ao fundo, que
quando já lhe acodimos nos tinham entrado por den-

tro delles mais de trinta pipas de agoa ; e assim todo

o tempo que da noite ficava se gastou em os fechar,

e dar á bomba, que quando amanheceo os levávamos

já cerrados e bem concertados.

Indo fazendo nosso caminho ao mesmo rumo, amar-
rados quanto mais podíamos, para atravessarmos desta

Costa do Brazil á terra do Cabo da Boa Esperança,

que é o maior golfo do descuberto, nem navegado
de nenhuma outra nação fora da portugueza, tão cal-
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lejada e costumada a estas más fadas, caminho dezerto

na carta, de terra em terra, sem nenhum rodeio de

mil e cento e trinta legoas, indo sempre em popa, que

é couza que nunca, e de maravilha no mar aconteceo

;

aos nove dias do mesmo mez havendo sete que partimos

do Brazil, fomos com as Ilhas da Ascenção e da Trin-

dade, que estào ao mar desta Costa, de que nunca

houvemos vista, por andar este dia o sol mui encuberto,

e com uns chuveirinhos mui miúdos, e em calma,

sem fazermos mais caminho que quanto a nao

governava. Vieram e iam comnosco muitos pássaros

das mesmas Ilhas. Seriamos sete até outo legoas ao

mais delias. Foi este dia o vento de muitas partes, e

acudia a muitos rumos, sem se determinar em nenhum.

E aos onze do mez levando mares mui grandes por

proa, cansados do vento Sul com que a nao metia to-

dos os castellos a cada balanço por baixo da agoa, so-

bre a noite foi o vento tanto e tão forte, que engros-

sou o mar em dobro, com que nos quebrou um hos-

tai dos grandes ; e assim toda a noite, e ao outro dia

todo, tivemos assas trabalho em lhe pôr outro de uma
amarra nova, com que ficou o mastro grande forte e

seguro, por terem e sustentarem os hostais ambos os

mastros grandes
;
por cuja causa são couza mui im-

portante. Não eram estes ventos súbitos, nem de re-

fegas, por serem e virem ainda de terra temperada e

quente, e sem trovoadas.

Até os dezouto deste mez, ainda que as mais vezes

tivéssemos os ventos mui rijos e grandes, com mares

mui grossos, e alguns chuveiros, foram sempre sem
trovoadas, nem por isso tirávamos as monetas, só com
tomar os traquetes, e mesurar as velas, sempre a nao

sofíreo
;
porque os até aqui com sol e chuva sempre

achámos o tempo quente, e nos parecia então verão

nestas partes ;
porque sendo o dia claro, e o vento ho-
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nesto, era o mar como rio, e o dia muito alegre com
uns ceos mui fermosos e adamascados, muito para ver
e maravilhar, fazendo mil maneiras de ondas, e agoas,

e as noites muito melhor assombradas.
Daqui por diante começámos a sentir frio, e come-

çou a saber bem a roupa, e apertar se cada um com
ella; porque dahi a poucos dias fomos na altura das
ilhas de Tristão da Cunha, porque corremos alguns
dias a demanda-las, e haver vista delias. Achámos
nesta paragem differença no Sul, e nas Agulhas, qne
nordesteavam uma quarta e mais, e tínhamos para nós
que corriam aqui as agoas para o Rio da Prata, que
sahe da terra do Peru, em cuja altura andávamos, e de
que esperávamos acodirem os ventos Nordestes e Nor-
nordéstes, e Lestes, singulares para nossa viagem, co-

mo de feito nos deram, e os achámos, com que sem-
pre fizemos honesto caminho, indo mui contentes, mo-
tejando, e tendo por passa tempo zombar de nossos

companheiros, que iam descobrir o Rio do Ouro, como
que fosse nossa sorte no mar mais certa e segura, que
a sua na terra onde ficavam, de christàos, e seos na-

turaes, fartos de muitos mantimentos, e em terra mui
sadia, e nós metidos sobre um páo podre, tão perto

da morte, segundo a reposta do Filosofo sobre os que
navegam, como a grossura da taboa da nao, sobre que
vão.

Aos vinte e nove deste mez, foi o primeiro vento
que tivemos, a que se possa dar o nome de tormenta

;

porque foi em anoitecendo um mui rijo Nordeste, que
durou toda a noite; e começando a cahir, tomámos
os traquetes, e mesurámos as velas; mas carregou de
maneira que foi necessário para segurar a noiva amai-

nar de todo, e tirar as monetas, que já o vento nos
tinha feito em pedaços, e parecia que fallava, com
mui grandes mares, e muita chuva. Corremos toda a
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noite, que era assas escura e medonha, com o traquete

e papafigo grande até que rompendo a Alva, com um
chuveiro do Norte, nos saltou ao Suduéste, e ficou bo-

nança ; e aclarando o dia nos achámos em trinta e cin-

co gráos e um quarto, e seriamos das ilhas de Tristão

da Cunha noventa legoas.

Ao primeiro de Novembro, tomado o sol, ficaram

todos os que o tomaram em trinta e seis gráos ; e até

o outro dia se faziam com as ilhas de Tristão da Cu-
nha por seos pontos, como de feito ao outro dia, por
estarem em sua altura, e serem com ellas, vimos mui-

tos sinaes de terra de umas hervas, como as que cha-

mam coriólas, muita siscalhada, muitos gaivotões, e

entonaes, e o mar cuberto de outros pássaros, e não
tomaram o sol por andar o dia toldado de muita ne-

brina, e de muitos chuveiros. íamos com o vento Norte,

que foi como a noite de antes, tanto quanto a nao sem
traquete podia mal soffrer ; e se não nos escaceára,

ainda que o tempo estava embrulhado, sempre viéra-

mos ás Ilhas, o que Nosso Senhor não quiz, pelo não
merecerem nossos peccados ; e para fazermos logo nos-

sa viagem e derrota tão abatida
;
porque não bastou

termos estes sinaes cinco dias contínuos, até seis que
foram do mez, de muitas hervas, e siscalhadas, e pás-

saros, e lobos marinhos, que são certos sinaes de ter-

ra, para o nosso piloto querer fazer seo caminho, e

correr pela altura em Leste, até se pôr Norte e Sul com
Ceilão, como fez o piloto desta própria nao da outra

vez, que partindo do reino, veio ter, como nós, á Ba-
hia, e dalli partio para ir invernar á índia. Elle só foi

o primeiro, desde que a índia é descuberta, que este

caminho cometteo e fez ; e assim o trouxe Nosso Se-

nhor á índia em Janeiro, sem saber ler nem escrever

;

porque como conheceo os sinaes das Ilhas, e soube que
estava para dentro do Cabo, correo logo pela altura ; e
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por mais que todos contra isto voltaram, clamaram, e

disseram, e muitos marinheiros, que esta viagem na

própria nao haviam por aqui já feito de outra vez, e

tomaram o sol, e carteavam mui bem, o requereram,

não aproveitou nada para querer deixar de ir haver

vista do Cabo de Boa Esperança, quinhentas legoas

daqui, e outras tantas, que perdeo da viagem, que fa-

ziam mil : as quaes todas perdemos, e a risco de nos

darem uns levantes de que mais nos receávamos, e Ía-

mos mui medrosos, que dessem comnosco á Costa; e

assim tornou a diminuir, e governou para o Cabo a ha-

ver vista de terra
;
parece que como não vio a das

Ilhas, não se atreveo a cometter o caminho, por não

ser piloto desta carreira, e ser mui diíTerente da na-

vegação das viagens que elles para cá fazem, que na-

vegam sempre ao longo da Costa, com o prumo na

mão, sem nunca atravessarem golfo de mais de cem
legoas ; e assim cá todo o bom soldado, ou os mais

delles, que a isto se lançam, navegam e mandam me-
lhor que elles todos, por onde são tidos os homens do
mar nestas partes em mui pouco, e valem menos, e

são bem differentemente estimados que em Portugal

;

couza por certo mui bem merecida nelles, e por ser

gente mui sobre si, de pouco amor e caridade, e de
muito menos verdade, e nos maiores perigos e tormen-

tas não tem conta com Deos e seos Santos
;
pelo que

com muita razão são chamados de Ludovico Vivis to-

dos os mareantes, ^ex Maris.

Assim que tornámos a desfazer o caminho, e para

trás como caranguejo, não por mingoa em verdade,

nem falta do nosso piloto não trazer cartas nem
astrolábios todos dourados, e mui differentes dos dos

outros pilotos, que trazem suas cartas rotas, e seos

astrolábios mui ferrugentos e cheios de azinhábre; e

assim com sua simplicidade os leva Nosso Senhor á
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Jndia e a Portugal muitas vezes
;
parece porque tem

conta comsigo, e com o que sabem, sem lançar pé
alem da mão

;
porque todo o tempo se foi a este nos-

so em contemplação dos movimentos dos ceos, e cur-

sos dos Planetas, tudo filosofiia mera, em que parece
que queria exceder a Platão, Aristóteles, e a todos

os filósofos naturaes, sendo tão rústico, e não havendo
aprendido nem cursado nada -nas escolas de Athenas

;

até que veio dar comnosco á costa, causa de tantos

infortúnios, males, e mortes. Mas perdoe Deos a

quem engana em casos de tanta consciência á Pessoa
Real. Por aqui foram todos estes dias em nosso ca-

minho e companhia muitas baleas, em que havia mui-

tas tamanhas como barcas de Aldeã Galega.

Seriamos cem legoas a ré do Cabo em trinta e cinco

gáos e dous terços, a doze de Novembro, e em ama-
nhecendo nos começaram alguns chuveirinhos, e com
elles a cahir o vento, que nesta paragem, quando
vem, é mui diíferente das outras, por ser tão perto

do Cabo ; e ainda que era na força do verão, quando
por aqui passámos, levámos nossas borriscadas, e não
tão pequenas, que nos não danassem bem os estama-
gos, e nos cauzassem muito maior temor e espanto ;

porque não sei qual foi a nao tão bemaventurada,
que não deixasse de sentir suas temerosas tormentas
e cruéis mares, e não recear muitos mais no dobrar
esta ponta de terra, que vem desde a costa de Guiné
lançando ao mar, que mete aqui neste Cabo mil le-

goas a elle
;

pelo que com razão era chamado dos
antigos o Cabo das Tormentas.
E tornando a meo propósito ; tomámos os traque-

tes, e amainámos as velas grandes, e a do traquete
um pouco, com que passámos o dia com mui grandes
mares pela quadra, a que chamam dança, e muito
maior vento, com as mãos nos cabellos ; e mais vinda
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a noite com muita escuridade, chuva, e tormenta : e

foi o vento de maneira, e de tantas partes, e acedia

a tantas partes, e a tantos rumos, que com assas

trabalho e enfadamento passámos esta noite com chu-
veiros, e vento que fallava só com os papafigos, sem
moneta, nem mastro ; e em amanhecendo, sahindo o
sol abonançou o vento, e abrandou o mar de sua fú-

ria e braveza, e ficámos em bonança com o vento
galerno : o Essuduéste governávamos em Leste quarta

de Sueste ; o dia mui claro e bem assombrado, e

bem alheio dos passados.

Aos quinze deste mez, sendo em quatorze gráos e

meio largos, pelo tempo muito claro, e bom sol, o
vento fresco e bonança ; sobre a tarde houvémo
vista de terra, que era a da ponta do Cabo de BoS
Esperança. Seriamos delia dez ou doze legoas, e ne^
nhum dos que carteavam se faziam ainda com ella"

porque lhe traziam furtado os da nao e o piloto se-i

tenta ou outenta legoas, nem nunca vimos sinaes d e

terra. Pelo que quem neste tempo vier buscar o Cabo,

traga o sol mui fixo, e mui tento nas agulhas, e não
desça de trinta e cinco gráos, pois lhe pôde escacear

o vento e achar-se muito enganado, e com muito
perigo e enfadamento.

Vieram sempre coranosco desde as ilhas de Tristão

da Cunha até aqui muitos alcatrazes, mas eram estes

mui diíferentes dos outros que atrás achámos, pardos,

e de outra cor e feição, tamanhos, que da ponta a

ponta da aza abertas tinham mais de doze palmos.

Nesta travessa do Brazil tivemos os dias e noites bem
diíferentes até o Cabo, das que tem as nãos que vem
do reino por aqui em Junho e em Julho ;

porque ti-

vemos sempre os dias de quinze e dezaseis horas, e as

noites de outo e nove
;
parece que era então aqui ve-

rão, mas não para que por isso os ventos e mares fos-
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sem menos furiosos. Assim que nos foi isto um grande
esforço e ajuda para tão comprida e desgostosa via-

gem ; de maneira que iamos correndo a Costa com
vento Oeste a prazer sem nunca, bemdito Nosso Senhor,

acharmos levantes, que tanto receávamos, pois á!em
de nos serem mui contrários á nossa viagem, podiam
ser de maneira, com que mui levemente dessem com-
nosco á costa, e nos destruissem totalmente.

Ao outro dia houvemos vista do Cabo Falso, que
mete mais ao mar, e do das Agulhas, e a dezasete do
mez á noite virámos na volta do Sul a nos empregar,

e pôr em quarenta e dous gráos para correr por elles,

e fazermos nosso caminho e viagem, pelos quaes cor-

remos tantos dias, indo tão engolfados, como ao diante

direi. E com quanta mais razão se podia dizer por
nós : Maré undique, & undique cceium, do que Vir-

gílio o diz, e canta do seo ^neas, navegando pelo

mar Tirreno tão differente deste Oceano, sem fim em
sua largura, e grandeza, cujas ondas nós iamos cor-

tando, segando, e correndo.

Aos dezanove deste mez seriamos em trinta e sete

gráos, e avante do Cabo algumas cem íegoas, indo

este dia com o vento Oesnoruéste brando á maneira
de viração que nos durou todo este dia, e vimos
muitos alcatrazes, e trombas sobre a noite, indo mui
descuidados, por ao pôr do sol e ao anoitecer ser

tudo muito bem assombrado. A uma hora da noite

nos deo de súbito um pé de vento, que nos vimos em
assas perigo, por meter a nau ura bordo tanto debaixo
da agoa, que chegou a lhe meter parte do cabrestante,

que vai no convés, e não houve pessoa que se tivesse

em pé ; e cauzou-nos este danno tomar-nos com todas

as velas em cima, e á nao cortarmos a driça da v^éla

grande da gávea, com que veio em continente abaixo,

e juntamente amainar todas as velas ; e sem duvida,

3 VOL. III
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nem remédio nos perdíamos, havendô-nos já levado
pelo ar em mui pequenos pedaços a vela grande da
gávea, e todas as monetas da papafigo grande : assim

fomos correndo com a moneta de proa, com vento
espantoso, com nos fuzilar toda o noite, que foi

escuríssima e mui temerosa ; e em amanhecendo,
sahindo o sol com o dia de muita claridade, e que
promettia de si muita serenidade e bonança para
repouzo de noite tão medonha, e passada com tantos

medos, começou a crescer o vento, e carregou de
maneira, que indo correndo com os papafigos mui
baixos, e cevadeira, nos levou o papafigo do traquete,

e cevadeira em milhares de pedaços, ficando as ver-

gas tão limpas e esburgadas, como que á mão lhe ti-

raram as velas (couza por certo de admiração.)

Assim fomos correndo ao som do mar e vento
todo este dia e noite seguinte com s6 um bonço de
papafigo grande assas mesurado, sem termos outras

velas metidas, nem a muita fúria do vento e a grande
braveza das inchadas ondas nos darem a isto lugar

;

até que no outro dia vinte e um do mez, no quarto

da alva, nos enfraqueceo o vento ; e entrando mais o
dia, nos acalmou, e ficou em Susuduéste brando, com
que governávamos em Leste quarta de Sueste, amar-
rando-nos, e correndo pela altura, quanto mais
podíamos; não deixando nunca o piloto de meter de
ló ; e assim foi sempre escaceando os ventos largos, e

a portuxar, como sempre tivemos, até nos trazer ás

extremas partes do mundo, de que parece que se

queria pôr a balravento, e de toda a terra do des-

cubérto : assim corremos e encercámos o mar, e toda

a redondeza delle.

Viemos até vinte e quatro deste mez, com ventos

largos e tão rijos, quanto a nao sem traquetes algumas
vezes podia mal soffrer. Este dia fez sol bem claro
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até as dose horas, que tomado nos achámos em
trinta e nove gráos e um terço, e não durou despois

muito que se não mudasse e embrulhasse o tempo,
com sol de nuvens e chuveiros, com que o Suduéste

e Susuduéste mui fortes, com que governávamos em
Lessuéste cresceu, e foi de maneira, que tirámos as

monetas, e mesurámos as velas, indo com mares tão

grossos, que nos metiam muita agoa dentro, com
entrarem por um bordo, e sahirem por outro. Assim
fomos correndo fortuna com tão grande temporal
todo este dia e noite, com mui grande trabalho, e

nenhum repouso em todo elle.

Ao outro dia, que foi dia da Bemaventurada Santa
Catharina, cresceo o vento tanto e tão diíferente dos
dias passados, com uma chuvinha miúda, que com
irmos amainados, muito mal o soffria a nau, com assas

risco e trabalho. Os mares eram tão grandes, tão

altos, como altíssimas torres ; tão furiosos e soberbos,

que parece graça querer pintar e escrever o que se

não pôde crer senão de quem o vio e passou ; pois é
como do vivo ao pintado

;
porque como pode nenhum

engenho, por mais sutil, delgado, e agudo que seja»

segurar, ou pintar uma tempestade destas, em que
acontecem mil desastres, e mil invenções de trabalhos ;

pois os que andam mui metidos, e se acham mui re-

voltosos nelles, não sabem, por muito que entendam,
dar acordo de si

;
porque uns, com se encomendarem

a Deos, e a seos Santos, e terem conta com suas almas,
e chorarem seos peccados : outros de mais coração e
esforço, em acodirem aos aparelhos e couzas neces-
sárias ; assim andam todos occupados e embebidos, e
com os receios da morte tanto aos olhos, que não
lia quem de si dê acordo, nem lhe lembre couza viva,
nem do mundo ; o que farão peior, e darão menos
razão outros, que se dão de todo por mortos, e que
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dizem que não querem ver-se morrer, e assim como
homens sem valor se escondem e occultam, profe-

rindo palavras e ditos, que despois lhe custam muitos
desgostos, e injurias, causas de muitas zombarias, em
que se divertem, se despois passa o tempo e enfada-
mento do mar, e da comprida viagem ; e coitado, e

assas miserável, e muito mofino o que neste tempo
deita alguma palavra, que não deve ser, pois se vive
despois deste tal conílicto, é mantimento de todo ou-

tro género de homem de sua companhia.
E tornando a meo propósito, e ao que nos mais

toca ; este dia nos deo um mar, alem de outros mui-
tos, que não obstante nos meter infinita agoa dentro,

levou pelo ar sete ou outo caixas que estavam em ci-

ma do bordo, por onde deo, que foram cahir pela

escotilha grande, que acertou de estar aberta, que-

bradas e em pedaços, e feriram muitos na primeira

cuberta, e assim arrombou as mais das cameras da
outra banda, com a muita fúria com que entrou, e

deo ainda em baixo. Vinda a noite, e crescendo com
a humidade delia o vento, foi a tempestade tamanha,
e o temporal tão desfeito, que amainámos de todo, e

fomos correndo ao som do mar com um bonço de
vela a redor dos castellos quanto a nao governasse
esta noite, que era bem escura e espantosa.

Andando o nosso guardião trabalhando com outros
soldados e marinheiros, antes de amainar as velas o
levou uma escota do traquete do papafigo pelo ar

fora da nao ; e foi tão bem afortunado e ditoso, que
deo com elle sobre uma escota da cevadeira, em a

qual ficou cavalgado, e com muito esforço e, acordo
se pegou, e bradando que lhe acodisscm e dessem um
cabo ; antes de o poderem fazer, de uma sacodidura

que a escota deo, o refinou e deitou de si, muito a

seo pezar ; e por mais que se pegcu e ferrou delia, o
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levou pelo ar, e veio a cahir no meio do convés da
nao donde antes fora arrebatado. Assim que se uma
escota lhe deo a morte tão desestradamente, outra

lhe tornou dar vida muito mais alegremente. Foi por

certo esta uma mui grande couza, e em que Nosso
Senhor fez por elle um assinalado milagre

;
porque

de outra maneira Actum erat.

Outro semelhante caso como este, aconteceo esta

mesma noite d'ahi a bem pouco tempo a outro mari-

nheiro, que ao recolher da vela, despois de amainada,
estando na ponta da verga, escorregou e cahio, e an-

tes de chegar ao mar, no ar se pegou a um cabo, em
que deo com os focinhos, e lançou delle mão com muito
animo ás apalpadellas, por ser grande a escuridade da
noite, e assim se livrou da morte. Acodiram a seos

brados, e recolheram-no dentro. Desta maneira an-
dam os homens no mar jogados aos dados, e offere-

cidos a tantos perigos. Ao outro dia, vinte e seis do
mez, indo algum tanto com as velas mais içadas, mas
com o mesmo vento, e mui forte, e com muito frio,

fez sol, e tomado nos achámos em quarenta gráos e
um terço : despois de tomado se embrulhou o tempo,
e nos começou a chover muita neve e muito frio.

Logo ao outro dia nos abonançou o tempo, e veio

a manhã assas fermosa e alegre, que causou um con-
tente e aprasivel dia, em desconto de outros bruscos e
chuvosos que antes tivemos. O vento era Oesnoroés-
te, como os passados, á popa e de todas as velas, e
era o mar tão chão, que por muito que o vento fosse,

se não empolava nem erguia, e parecia por cima de
alguma terra. Também nesta paragem vimos muitas
baleias, e o mar todo cheio de manchas de ovas del-

ias : com este vento fomos até o outro dia pela ma-
nhã, que nos acalmou de todo, com que até a tarde
andámos em calma, e sobre a noite refrescou o vento
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Nordeste franco, com que fomos ao Sueste, tocando
a quarta de Loéste, o mais que podíamos. Assim fo-

mos toda esta noite até que ao romper da alva se nos
fez o vento Norte de todo, e bem fresco e rijo, com
que governávamos a Lessuéste. Este dia foi de tanta

frio, e de tanta neve, que com muito trabalho, e cu-

berto bem de roupa, se podia mal soífrer. Fez sol, e
tomado, ficámos em quarenta e um gráos e meio. O
mar ainda era tão chão, que por mais que o vento
fosse, havia nelle pouca, ou nenhuma asperidade, nem
braveza. As agoas eram mui brancas, e como de fun-

do, e pareciam de perto de terra, e o mesmo achámos
nos ventos, estes três ou quatro dias passados, que
mostravam todos virem por cima de alguma terra.

Esta tarde nos rodeou o vento, e saltou ao Suduéste
tão terrivel e bravo, que tivemos muito trabalho, e

corremos assas perigo.

Ao outro dia, que foi do glorioso Apostolo Santo
André, e o derradeiro do mez, seriamos em quarenta

e dous gráos largos, o tempo toldado, e o vento de
maneira, que só com o traquete da proa ao meio mas-
tro, sem monetas, como sempre o trazíamos, ia a nao
em puUos e saltos, acolhendo-se, e fugindo aos mares
que eram altíssimos e medonhos, que não sabia a nao
por onde se meter. Foi este um dos mais desabridos

dias que em toda esta viagem tivemos, assim de muito
frio e muita neve, que chegava aos ossos, de que toda
a nao, aparelhos e enxárcia eram mui alvos, e cuber-

tos ; como de mui desaresoados ventos, e de soberbas
marés, que entravam por uma banda e sahiam por ou-

tra, e levavam toda a nao, que a maior parte ficavam
dentro ; e na verdade trabalhou toda a gente neste tem-

po, assim de dia, não comendo nunca senão em pé, e
na mâo, e fora de horas : como de noite, não dormin-
do nunca, vigiando sempre, em que por certo o mais
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triste soldado o fazia, e acodia melhor que os bons
marinheiros

;
parece perdido já o medo do costume das

ccntinuas tormentas, e ventos tão fortes, calejados já,

e afeitos, não tinham em conta nada, ventos, nem agoas,

frios e neves, quer de dia, quer de noite, todas as ho-

ras e momentos, tudo o que de antes os atemorisava,

lhe ficava já em natureza.

Assim que não houve dia, que não fosse mui tra-

balhoso, por haver muitos em que amainávamos três

e quatro vezes, e tornávamos outras tantas a erguer

as vergas, e cozer as velas todos os dias, de que não
tínhamos mais que pedaços remendados, em o que ne-

nhum por nobre que fosse, recuzava o trabalho, e o
que cuidava que era o derradeiro no acodir, se acha-

va primeiro com lodos os outros a um tempo; assim

pretendia cada um não ser o ultimo, havendo-o por
muita injuria e infâmia.

Faltava já quasi a todos o comer, por não haver ahi

vinho d'El-Rei, nem o bebiam os soldados desde que
sahiram do Brazil, e tomavam á custa d'El-Rei do que
ia na nao das partes para a gente do mar, que se quei-

xava, e não queria trabalhar, por lhe tirarem uma fia-

da de três que tem de regra, e lhe darem duas ; com
que aos pobres soldados ficavam os trabalhos multi-

plicados em dobro, costumados já nelles de dia e de
noite, comendo o biscouto da regra todo podre das
baratas, e com bolor muito fedorento, sem haver ou-

tro, nem quem o tivesse para si, senão muito poucos,

nem carne, nem vinho, nem pescado, nem com que
poderem sustentar e alimentar corpos tão debilitados,

e alguns mui pouca roupa com que pudessem reparar

e ccbrir suas carnes, e defender-se dos frios, e gran-

des neves, que todos seos membros e ossos penetra-

vam ; assim passavam sua miséria. E nesta paragem
movido o capitão da piedade, do mao trato da gente
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e obrigado de sua consciência, que dentro lhe mordia,
e o clamor de toda ella, que lhe pedia que comer ou
beber com que sossegassem seos ânimos, lhe mandou
dar uma fiada de vinho de duas que d'El-Rei tem de
sua regra ; couza por certo mal feita, e bem mal at-

tentada. e peior olhada; pois é costume quando falta

nas viagens muito menos compridas, e costumadas
desta nossa, tomar-se á custa d'El-Rei das partes, c

dar-se á gente, o que certamente devera de ser espe*

ciai mandado dos veadores da fazenda d'El-Rei no-so
Senhor, pois é couza tão necessária á vida dos ho-

mens, pnr terem duvidas os capitães de o fazer, com
receios de se lhe não levar em conta, e o pagarem á
sua custa.

Um dos maiores trabalhos, acompanhado de muitos
perigos, que tivemos muitas vezes nesta viagem, foi o
leme, porque por ser a nao pezada, e feita na índia,

era (como no principio disse) dura do governo, e ace-

dia mal ao leme, e assim não havia tormenta a que
não estivessem a elle quarenta, cincoenta homens, e

ás vezes mais, uns pegados no picão, e outros em uns

aparelhos, a que chamam talhas, de cada banda, com
seos capitães, pessoas de cuidado e confiança, eora

vinte homens cada um, que chegavam até o cabres-

tante e alcáceva dos bombardeiros, para deitar o leme
com tempo para a banda necessária, por não tomar-

mos a luva; couza que entre os cinco perigos princi-

pães, e que mais os mareantes receam, de fogo, agoa,

baixos, ou inimigos, é o maior e o mais principal. Mas
duas cOuzas tivemos sempre por nós em toda esta via-

gem, indo e navegando por paragens tão incógnitas e

tão engolfados, que iamos metidos na grandeza do
mar mais de mil e duzentas legoas da mais vizinha

terra firme que de nós tínhamos; os ventos eram to-

dos á popa e quartel, de que a nao era uma águia,
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corria como um peixe, e tínhamos commumente as

sangraduras de cincoenta e sessenta legoas, e algumas
vezes de outenta e noventa^ e a todo o vento do mun-
do era em popa esta nao uma firme rocha ; e acertou

muitas vezes tomar a luva com todas as velas e gran-

de vento, sem fazer sinal de nada, e dar bem 'pouco

por isso, mais que o risco dos mastros. A outra que
também nos favoreceo e ajudou muito, era serem aqui

neste tempo os dias e noites tão grandes, como já atrás

disse e contei ; o que foi mui grande allivio a tamanhos
frios, e tão immensos trabalhos : o que bem visto e con-

siderado de cada um, os ventos que aqui entram e cur-

sam, e a força e fúria com que vem, e neste tempo
reinam ; conhecerá bem claro, que taes serão os ven-

tos do inv^erno ? e que couza haverá ahi, nem se pode-

rá conjecturar no mundo, que os possa soffrer ? Pois

nós em tal tempo, eem tal nao tão singular e forte es-

cassamente os podiamos soffrer por estas paragens, e
esperar com as velas quasi todas rotas, gastadas e fei-

tas em pedaços, e a meio mastro.

Ao outro dia primeiro que foi de Dezembro, cor-

rendo o vento Oessuduéste bem honesto, e os mares
dos dias passados muito grossos, com uns chuveiri-

nhos miúdos e frigidissimos, se nos mudou o vento, e
nos fez mil repiquetes, sem se firmar a nenhum rumo,
com que nos deo algumas borriscadas todas do Su-
duéste e do Loéste ; e como foram todas as mais pas-

sadas de ventos fortes, todas foram e nos deram des-

tes rumos para a banda de estibordo, de que nós fol-

gávamos, por irmos amurados de bombordo, e ser a
nao singular e excellente, e muito mais segura neste

bordo, que no outro, e nelle balraventear muito de
ventajem, de maneira que ainda que o vento passasse

dos rumos que já acima digo, se tornava logo a elles ;

e em rompendo a alva com rosto mui sereno e alegre,
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mostras e esperanças de muito contentamento, e bon»
dia como este foi, se segurou o vento, e ficou fixo em
Norte galerno, e em popa a surcar mar de rosas, co-

mo rio
;
governávamos em Leste, quarta de Sueste ás

vezes; e despois do sol tomado em quarenta gráos e
meio, mandou o piloto governar ao Sueste, por causa,

de nordestearem as Agulhas uma quarta e meia, e di-

minuir mais do que queria.

Aos quatro do mez, fazendo nosso caminho, gover-
nando em Lessuéste, para fazer o caminho de Leste,

por nordestear das Agulhas, que eram duas quartas, o
vento Noroeste a portuxar quanto a nao podia soffrer,

tempo claro, e bem assombrado, sobre a tarde ás cin-

co horas nos apertou de maneira, que foi necessário

ficar a noiva em palminhas ; e assim ao som do vento,,

e do mar fomos correndo com os papafigos, até que
bem de noite com um chuveiro saltou a Loéste, nãa
mais brando nem conversavel, assim no rigor que trou-

xe, e com que veio, como com um frio que penetrava

tudo, e que não havia couza que se valesse, nem com
o muito trabalho se esquentava a gente. Assim que da-

quelle dia até o outro tornava o vento aos rumos que

já disse ; e sendo nesta paragem, delia por diante nos

começou o vento a alargar, e andar algum tanto pela

banda do Norte, com refegas, nuvens, e chuveiros, co-

mo que vinha por fora da ilha de S. Lourenço, avante

da qual se faziam os mais dos que carteavam com vinte

e cinco ou trinta legoas Norte e Sul da derradeira

ponta.

Assim Íamos com Norte e Noroeste a prazer, com
chuvas e cerrações grandíssimas até os sete do mez
que nos deo o vento Oeste ; o dia tão chuvoso, tão es-

curo e cerrado, que mais e divisava da popa uma pes-

soa estando na proa : foi o mais tristonho e soturno-

dia que em todo este caminho tivemos ; toda a agoa
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que nos chovia por aqui, foi neve, e assim foi a deste

dia tão fria, que nunca cessou. Vinham comnosco mui-

tos antcnaes, e outros pássaros, a que chamam bote-

lhas, pardos pelas costas, e brancos pelas barrigas, do
tamanho dos grajáos, os quaes nos vinham seguindo,

e acompanhando desde muito atrás das Ilhas de Tris-

tão da Cunha.
Ao seguinte dia, que foi da Gloriosíssima Virgem

Nossa Senhora da Conceição Madre de Deos, foi ella

servida de nos abonançar o vento, e aclarar o tempo,

e mitigar o mar de sua fúria e braveza, para celebrar-

mos com missa e pregação, e muita festa que fizemos

seo glorioso dia
;
governávamos já em Leste, e come-

çávamos a diminuir. Fazíamos o caminho de Lesnor-

déste por nordestearem ainda as Agulhas duas quar-

tas. Tomado o sol, nos achámos em trinta e nove gráos

largos, o vento Oesnoroéste quanto a nao podia sof-

frer. Sobre a tarde com a sombra e ar da noite nos

deram uns chuveiros mais frios que os passados, que
nos deitaram assas de neve miúda, bem fria e desar-

rezoada, que cobrio toda a nao, que delia ficou mui
alva.

Vínhamos tão amarrados, metidos tanto no golfo e

grandeza do mar, qual nunca outra nao nem gente de
nenhuma nação se meteo nem achou

;
porque nem

quando esta nao fez este caminho por aqui a primeira

vez que veio ao Brazil, (que nenhuma atégora, ou an-

tes, não ousou mais acometter nem fazer) não veio por
tanta altura, nem tão amarrada, como nós desta vez
nesta viagem e navegação fizemos, correndo muitos
dias por mais altura, mais de quatrocentas e quinhen-

tas legoas ao mar, sem nunca o nosso piloto deixar de
meter de ló quanto podia.

Ao outro dia vimos umas hervas, a que chamam
Cama de Bretão, como as que achámos nas Ilhas de



ucrra, que nos causou novo temor, (

espanto, por não sabermos onde es

tanto metidos dentro na grandeza do
haver ahi terra, ilha, ou baixo nenh
descuberto. Assim que com estes si

brando se-nos o cuidado, e com eli

perta, assim de homens do roar, cor

confiança, fomos nossa rota abatida

zer, e muito mais de pressa do que q
do mez, que sendo em trinta e sete

ços, vento Suduéste ventante, torn(

vernar em Lessuéste, por não querer

que a todos nos pezou muito em e;

começou na nao a haver muitas mi

mores dos que o entendiam, por ter

rendo tantos dias com ventos tão r

altura, e estarmos tão amarrados pa

e a balravento da maior parte do c

vindo-nos os ventos em popa, os qu
escacear, e ir pela bolina, podendo
em popa, e uma viagem brevissima

prestes na índia do que cuidavamo:

do que a nao que lá chegou partir

mez antes de ventagem de nós. Tão fortes, gicui^v^b, v.

singulares tivemos os ventos, se a fortuna nos ajuda-

ra bem, e nossos peccados não atalharam nossos pen-

samentos ; mas parece que era assim a vontade Divi-

na, e se chegava a hora e desaventura de nosso nau-

frágio e perdição ; mas quem fugirá a seu fado, e hora
limitada, pois Sta( sua sua cuiqiie dies, breve & inexo-

rabile tempus. Nesta paragem tinhamos para nós que
corriam as agoas para o Nordeste.

Caminhando com vento fresco^ que havia dous dias

que nos dera, de cincoenta em cincoenta e cinco le-
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goas, tempo claro e bem assombrado, governávamos
ao costumado rumo de Lessuéste ; teima já velha do
nosso piloto, contra o parecer dos homens do mar, e

de todcs os mais que disso entendiam. Um domingo
quinze de Dezembro, havendo um mez que virámos a

terra do Cabo de Boa Esperança, no quarto da Alva»
em querendo romper a manhã, que sahio assas fermo-

sa e clara, vimos uma ilha três ou quatro legoas de
nós por nossa proa ; e sahindo o sol com seos doura-

dos e resplandecentes raios^ muito para alegrar todo
o coração humano, e couza mortal, a fomos descu-

brindo ; seria ao parecer e juizo de todos de cinco ou
seis legoas ; foi por certo couza muito para ver, e dar
contentamento aos olhos, ver a nao em popa com to-

das as velas, vento fresco, quanto ella podia soffrer,

sobre a ilha, couza muito para pintar, como alguns fi-

zeram ; o dia claro, sereno, e mui quieto, toda a gen-
te a bordo, dando todos muitas graças a Deos com
muitas lagrimas ; a m.issa e pregação que o padre íqz

sobre isso, por descobrir-ncs terra nova, e ilha nunca
vista de outros olhos mortaes, senão dos nossos em
m.ares tão remotos, e nunca navegados de nenhuma
gente do mundo, metida tanto na grandeza do mar e

centro delle, que a mais vizinha terra firme que tínha-

mos era o Cabo do Comorim^ de que estávamos Nor-
deste e Suduéste mil e tantas legoas delle ao mar,
tendo já diminuído boa parte do caminho, por que an-

tes vínhamos. Foi esta a mais fermosa terra, e uma
das bem postas ilhas que no mar se podem ver, mui
alta e bem assentada da banda do Sueste ; vindo fa-

zendo um valle abaixo e sombrio da banda do Nor-
deste, que parecia cheio de arvoredo, e ter nesta parte

bom surgidouro; no mais alto delia redonda e chã:
por cima da banda do Sueste tinha um pico ou muro
redondo muito fermoso, e bem posto e talhado, que



46 Bihlioiheca de Clássicos Portuguezes

parecia um castello feito á mão : está Norte e Sul com
a Ilha dos Romeiros^ e com a das Sete Irmãs, e Nor-
nordéste e Susuduéste com toda a outra terra firme.

Ficamos a balravento da ilha, e assim fomos cor-

rendo em redor; é toda limpa, sem nenhuma restinga,

nem baixo ; somente um ilhéo, que tem pegado com
terra da banda do Sueste ; ao redor delia achámos mui-
tos lobos marinhos; e despois que a passámos, muitas

camadas de umas hervas muito grandes, como as de
Cama de Bretão, e de uma folha muito mais larga

que de uma mão travessa, e assim outras hervas, que
traziam em si pegadas umas frutas redondas brancas,

do tamanho de ameixas.

Estava esta ilha em trinta e sete gráos e três quar
tos da barfda do Sul; em esta altura foi posta e arru-

mada em todas as cartas e quarteirões que na nao iam.

Sobre o pôr do nome houve muitos debates e diffe-

renças, por quererem os soldados que se denominasse
delles a Ilha dos Soldados, por um a ver primeiro que
todos no quarto da Alva ; e o capitão querer que tivesse

seo nome, dizendo ser assim costume ás ilhas nova-

mente debaixo de suas capitanias descubertas tomarem
seos appellidos dos capitães ; o que o piloto desejoso de
gloria e louvor não consentio, nem teve conta com nada,

senão despois de arrumada nas cartas em sua altura,

lhe poz seu nome, chamando-lhe a Ilha de António
Dias; dizendo-lhe alguns que bem entendiam, que aos

baixos somente se davam, e tinham os nomes dos pi-

lotos; mas elle determinou brevemente esta questão

de maneira, que com o mesmo vento, e governando
ao rumo costumado deixámos á ré a ilha, e a perde-

mos de vista antes do meio dia.

Com este vento fomos até o outro dia, que em ama-
nhecendo com um chuveiro nos acalmou, e se vinha;

alguma bufagem, era do Norte ; o mar muito chão

;
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•choveo-nos até despois do meio dia sem nunca ces-

sar, e despois aclarou, e fez bom sol, e entre as qua-
tro e cinco horas do dia sem se mudar nem escurecer

o tempo, nos deu um chuveiro, com três ou quatro fu-

>zis, a que os navegantes chamam Olho de Boi ; sinal

mui certo no Cabo de temerosa tormenta e tempesta-

de desfeita ; e assim bem descuidados, em um momento
nos deo um pé de vento Suduéste, com que fomos cor-

rendo em Leste, o maior e mais espantoso, e de mais
temor que em toda esta viagem atéqui passámos. Dê-
mos de súbito com velas em baixo, e a do traquete da
gávea, sem se poder recolher dentro foi pelo ar em
muitos pedaços, e assim andava a gávea ao redor, com
seis ou sete marinheiros que dentro tinha, que haviam
ido recolher a véla, que parecia uma dobadoura ou
roda que anda mui depressa ; em que os miseráveis e

coitados homens, não se atrevendo a descer, nem se

desapegar dos cabos, gritando se davam por perdidos

e defuntos ; o mesmo aconteceo á cevadeira, que antes

de se poder tomar foi toda ao mar, e ficou a verga limpa.

Uma das couzas que mais receávamos e temíamos,
era o traquete grande da proa, que da Costa de Gui-

né (como já toquei atrás) trazíamos rendido, que nunca
quiz a driça correr, nem a pudemos trazer abaixo, nem
a véla amainar ; assim esteve em todo o temporal (tão

desfeito, quanto o pensamento humano pôde comsigo
conjecturar) o traquete grande, e a luva, pedindo to-

dos a Nosso Senhor com muitos gemidos e lagrimas
no-lo guardasse e conservasse para nosso remédio ; até

que a véla rebentou e se fez em pedaços, que o vento
em breve tirou e fez perder de vista. Com isto nos fi-

cou o mastro seguro, sem nunca a nao, em quanto es-

teve neste perigo, fazer mudança, nem dar por isso,

por ser mui segura, de estanque forte, e de mui bom
pairo, sendo a todo o vento uma firme rocha.
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Foi, por certo, este vento tamanho e de tão grande
Ímpeto e força, que ia a nau fazendo e ferindo fogo
na agoa, com o vento levar as ondas em chuveiros e

borríscadas desfeitas pelo ar, sem consentir, nem me-
nos admittir levantar-se onda nem causar braveza no
mar. Assim que com este temporal fomos correndo
com um bolso de vela ao redor dos castellos rota aba-

tida até o outro dia pela manhã, que nos acalmou, e
ficámas em bonança e em calma, com algumas bafu-

gens quanto a nao governava até a tarde, que saltou

em Norte ventante, e no quarto da Alva, dezouto que
foram do mez, se nos fez de todo Nordeste, vento ga-

lerno, e de todas as velas. Seriamos adiante da ilha

que achámos cem legoas, e metíamos de ló o que po-

díamos. Achámos neste dia muitas hervas, como de
Cama de Bretão, não tão grandes como as que achá-

mos antes de ver a ilha ; o mar muito chão, o tempo
bem assombrado, e algum tanto mais quente e tempe-
rado, que os dias passados.

Vínhamos já tão gastados de velas e enxárcias, e

todos os outros aparelhos á nossa navegação necessá-

rios ; assim por trazermos os mais delles destroçados e

danados da Costa de Guiné, tanto tempo como nella

andámos, com tantas chuvas e trovoadas, como nella

tivemos : e a cordoalha que no Brazil fizemos ser pou-

ca e miúda, e mui fraca. Pelo que já neste tempo não
havia corda sã, com ventos tão rijos e impetuosos, co-

mo atéqui tivemos, nem couza que prestasse, e que
pudesse soífrer qualquer maneira de trabalho, ou fú-

ria de vento forte. E assim com muita vigia e recado,

por sermos em mares tão remotos e estranhos, e tão

metidos no centro delles, nos era mui necessário ter

tento e muito acordo, e a seo tempo acodir aos apa-

relhos e andar muito alerta, por nos não desaparelhar

de todo qualquer dos ventos, como eram os que tia-
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ziamos ; e assim se dobrava o trabalho de vigia, com
novo cuidado e pouca quietação do animo em todos,

indo sempre o desgosto e trabalho em muito maior
crescimento. Assim fomos com este desvello navegan-
do, com mui tristes e oífuscados dias, com muita chu-
va, ora miúda, ora grossa, ventos a prazer, e algumas
vezes com mil repiquetes, e por mil maneiras. Já nes-

tas paragens o tempo era mais quente, e quando fazia

sol, o era muito mais : eram-nos estes dias atrás os
ventos escaços algum tanto para meter de ló, o que
faziamos quando o tempo dava lugar, e quando podía-

mos.

A vinte e quatro de Dezembro, véspera que foi do
Natal, andando ainda o tempo como o passado, cuberto
e chuvoso, nos alargou o vento e deo a Susuduéste
mui rijo, e mui bom para nosso caminho, que em to-

dos causou novo prazer, e nova alegria
;
governáva-

mos com elle em Nornordéste, faziamos nossa viagem,
e diminuíamos. Seriamos Norte e Sul com o Cabo de
Comorim : este dia á noite, com um chuveiro grande
e de muita agoa, ventou o vento em tão grande ma-
neira, que só com o papafigo de proa corremos toda
a noite, voando a nao, sem saber onde se acolhesse,

até ao romper do dia, que foi do nascimento de Christo
Redemptor nosso. Tornou o vento á ré ao Sudués-
te, tanto e em tanta quantidade, que nos dêmos este

dia por perdidos de todo ; e os trovões, chuvas e re-

lâmpagos eram tantos e tão contínuos e furiosos, que
parecia na verdade pegar-se o fogo delles á nao e abra-
za-la toda ao mesmo tempo, que com sua muita clari-

dade davam grande resplandor ao dia, que era bem
terrivel e chuvoso, e assas escuro.

Aconteceo-nos este dia uma couza para ver, e muito
mais para temer e recear, e em que nos vimos no ex-
tremo perigo. Encontraram-se o vento Norte e Sul,

4 VOL. III
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travessão um do outro, e ambos grandíssimos e mui
furiosos ; debaixo dos quaes nos achámos, onde pagá-

mos a fúria e diíferença delles, de que Nosso^ Senhor
nos salvou milagrosamente. Assim que os mares pela

antiga contenda que entre elles e os ventos ha, de que
por derradeiro sào vencidos e domados, andando já

levantados da noite passada, se incharam e ensoberbe-

ceram de maneira que pareciam mui altissimas torres,

fazendo uns valles entre onda e onda de tanta baixe-

za e profundidade, que a cada cahir da nao parecia

cahir nos abismos, e quererem-na engulir e sorver em-
fim de todo. Assim que era mui triste e medonha couza

para ver, e muito miserável para passar, e muito mais

aos que entre elles se achavam revoltos ; e coitados

dos que os passavam, e soífriam, e viam aos seos olhos

os elementos conjurados contra elles, promettendo-

Ihes as ondas tão furiosas, pela separação de suas al-

mas, serem sepultura de suas carnes ; e sem duvida

que não havia ahi nenhum, por mais esforçado que
fosse, e por mais que blazonasse, que não se desejasse

neste tempo ser um dos mais Ínfimos bichos da terra;

o que parece pede a cada um sua natureza desejar tor-

nar á sua mãi antiga a terra de que foi nosso primei-

ro pae Adão formado. Mas são os homens no mar mui
semelhantes ás mulheres nos tempos de seos partos,

em suas mui estranhas e grandíssimas dores, que ju-

ram se daqueila escapam, não terem mais copula, nem
ajuntamento nunca com varão. Assim nestes perigos

tão evidentes e de tanto temor e espanto, qual ha ahi

que não jure e prometta de nunca outra tal lhe acon-

tecer, nem em outra tal se achar. O que passado, pas-

sou-se, e acabou-se a memoria de tudo ; e tudo são fo-

lias, pandeiros e zombarias.

E tornando a meo propósito, amainámos de todo, e

fomos correndo com uma moneta a redor dos castel-



Historia Tragico-Maritima 51

los, até que sobre a noite nos abrandou e abonançou
o tempo, e se verificou e vio bem claro em nós o que
já disse; porque de noite houve um auto na tolda com
tochas, tão bem representado e de tão boas figuras e
apparatos, como o pudera ser dentro em Lisboa ; com
<jue houve novo prazer e bem differente do que todo
o dia tivemos da tormenta passada. Ficou o outro dia

em oitava toldado, e de nenhum sol, e com o mar ser

ainda muito grosso, governávamos com o vento Sueste,

que nos tornou á ré ao Nordeste, tempo já bem quente.

Assim fomos até vinte e oito do mez, que ventando
Lessuéste brando, dia bem assombrado, tempo claro,

e bem quente, como no meio do verão, tomando o sol

nos achámos em vinte e seis gráos, o mar muito chão,

como rio.

O dia seguinte despois do sol tomado em vinte e

cinco gráos escaços, se mudou algum tanto o tempo,
e nos deixou o vento Leste, e Lesnordéste, com que
governamos ao Norte, e nos saltou ao Sueste ventante,

com que fomos este dia e noite até pela manhã, que
nos acalmou de todo ; era o dia tão quente e de tanta

calma que se não podia sofírer o muito fogo delle. Es-
távamos perto do Circulo, ou Trópico Antartico, que
está em vinte e três gráos da banda do Sul : este dia,

e outro, que foi o derradeiro do mez, andámos ena

calma, e sem nenhum vento; mas porém sempre a nao
governou. Não se tomou o sol por estarmos debaixo
delle, e não se poder soífrer, nem esperar sua grande
quentura ; e não era bastante estar a nao toda toldada,

para reparar-se delia ; com que fazia lembrar os dias

passados tão frios e nevosos, que agoados com estes,

se fizeram temperados e assas bons dias. Assim não
nos contentando com o que nos é dado e concedido de
Deos, nos obriga nossa cobiça, omnium malorunt ta-
dix, deixar nossa amada pátria e lares próprios, tão
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desejados, só por fugirmos á pobreza, que não pôde
ser maior que a deste estado em que soffremos e pas-

samos o fogo e frio de ambas as zonas, tão memora-
das dos antigos, a que elles nunca cometteram nem
viram, e menos experimentaram suas quenturas e frial-

dades ; o que tudo penetrámos por coriscos, rochas, e

perigos incriveis, e immensos, do que já também em
seo tempo se queixava Horácio dos seos naturaes ro-

manos, e clamava, dizendo:

Impiger extremos curris mercator ad Indos^

Per maré pauperiem fugiens, per saxa, per ignes,

Ne cures ea quce stidté miraris & optas

Dicere^ & audire^ & meliori credere non vis*

Mas quem ha ahi tão ditoso e bemaventurado, a que
seo bom génio e fado concedesse de seo estado e for-

tuna, com que aquietasse seo animo, e desse alivio e

repouso a seos membros gastados e consomidcs já da

idade, e já de velhice? Pois, como o mesmo poeta af-

firma em outra parte, que não ha ahi nenhum mortal que

contente viva, e não louve a fortuna e sorte dos ou-

tros, e reprove a sua própria. Mas é natural proprie-

dade que as riquezas tem consigo, com que enganam
e attrahem a si os ânimos mortaes, como diz elegante

e agudamente Ovidio : Que cresce o amor e cobiça do
dinheiro, tanto quanto elle mais cresce ; e assim a vida

humana, como o Santo Job afíirma, é uma batalha or-

denada sobre a terra.

O primeiro de Janeiro de 1561, seriamos, ao pare-

cer de todos, algum tanto avante do Trópico, com a

mesma calma ainda e vento Sueste quanto a nao go-

vernava ao Norte, metíamos de ló, quanto podíamos;

ao outro dia nos refrescou alguma couza mais o vento

Suduéste, e Susuduéste, com que iamos ao Nordeste,
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que durou até o outro dia, que tornou ao Sueste, com
que fazíamos caminho ao mesmo rumo, tempo claro,

e de muito sol e bem quente. Despois de tomado o
sol, ficámos em vinte e um gráos escaços; este dia

vimos dous ou três rabos de juncos, os quaes foram
daqui por diante comnosco ; e aos seis do mez, dia que
foi dos Reis, o vento Leste bom, e bem fresco ; to-

mado o sol nos achámos em desaseis gráos largos,

tempo quieto e sereno ; alguns chuveiros nos deram,
que por serem em terra quente tiveram pouca força,

e nos causaram mais enfadamento que dano.

O seguinte dia seriamos em quatorze gráos largos,

vento Sueste e Lessuéste, quanto a nao podia soífrer

;

governávamos ao Noroeste, fazíamos o caminho do
Nordeste, e quarta do Norte ; achávamos aqui ainda

que nordesteavam as agulhas perto de uma quarta,

mas o mar quieto, e bom sol : vieram neste dia a nós
muitos alcatrazes, que se puzeram em as entenas e ver-

gas, e por toda a enxárcia, gurupés, e mais partes, dos
quaes os gorumétes tomaram quarenta ou cincoenta,

que depenavam e comiam ; e no sabor ninguém saberia

bem determinar ser carne, ou peixe ; foi mui grande
ajuda para remédio e mantimento da gente, porque
havia bem pouco ou nenhum na nao, nem biscouto

d'El-Rei, senão bem pouco ou nenhum, e esse podre e
comido da barata ; e ainda assim davam meia regra,

porque não faltasse de todo ; assim que escaçamente
se tirava de uma regra duas onças, com que cada pes-

soa passava o dia ; vinho, só os marinheiros tinham
meia regra.

Parece queria Nosso Senhor salvar alguns innocen-

tes que nesta nao vinham, e por não perecerem no
mar de todo á fome, com lhe dar e mandar as aves do
ceo, que á mão tomavam para sustentamento da gente;
porque andaram estes dias tantas comnosco, que pon-
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do-se na nao, as tomavam quantas queriam. Tínhamos
para nós que eram da liha Polvoreira, perto da qual

nos fazíamos: e também das Ilhas do Ouro, por cuja

altura andávamos ; havia alguns tão cobiçosos, que to-

maram por partido darem á costa nellas, e diziam que
arribássemos a ellas, mais certo por seo interesse pró-

prio, que bem commum ; indo já formando juizos, e fa-

zendo mil castellos de vento, não se contentando mui-
tos de ínfima sorte e estado com condessas em Portu-

gal.

Ao outro dia nos morreo nm homem e uma menina
filha de um casado que na nao ia ; morreram-nos mais
dez pessoas nesta viagem do Brazil até que nos perde-

mos. Os pássaros eram muitos mais de cada vez ; mui-
tos rabos de juncos, muitos rabisforcados, e alguns

grajáos, e infinitos alcatrazes, com que passávamos o
tempo com muita festa que os gorumétes tinham no
tomar delles, e de que se aproveitavam mui bem, e

cora que faziam continuo banquete.

Já neste tempo tínhamos, havia três dias, desfeita

uma amarra em aparelhos, e andávamos em vésperas

de desfazer outra para concertar e remendar outros

cora que nos reparássemos, porque tudo era já gasta-

do, e assim pospúnhamos uma necessidade á outra, e

o maior mal ao menor prezente.

Aos nove de Janeiro, despois do sol tomado em onze

gráos e um sesmo, vento Sueste honesto e galerno, o

dia claro e mui sereno, governando em Nordeste quar-

ta de Leste, nos aconteceo um triste e desestrado caso,

que em todos causou grandíssima dor e compaixão por

ser o desastre em si muito para isso, e para commover
a commiseração a toda a pessoa, por ser com quem
foi.

Seria entre o meio dia e uma hora, quando alguns

que por bordo estavam gritaram : homens ao mar ; e
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era que da varanda da camera do leme em que ia aga-

zalhado com sua mulher Diogo Pereira de Vascon-
celios, um fidalgo que vinha provido das viagens de

Pegú, parece que indo tirar ou pôr alguma couza, ca-

hio ao mar uma moça sobrinha sua, filha de um seo

irmão, que consigo trazia; chamava-se D. Isabel, de

idade de quatorze até quinze annos, muito fermosa e

bem affigurada ; e em cahindo, em quanto deram com
a nao por davante, ia já meia legoa, que foi á vista de

todos sempre sobre a agoa, batendo com os pés e com
as mãos ; a que o capitão e todo o homem honrado com
elle acodio logo, mandando ao mestre que deitasse o ba-

tel fora, e ao piloto que puzesse a nao á trinca, o que nem
um nem outro quiz fazer, dizendo e dando por razão,

que ia já muito longe e que não aproveitava nada, e que
era trabalho e perigo de mais ; e assim mandou o pi-

loto governar sua rota abatida ao marinheiro que no
leme estava, a que o capitão mandou estar á trinca

logo, ou por isso lhe cortar a cabeça á mesma hora,

de que levou de uma espada para o fazer; com o qual

medo todos os marinheiros nos começaram a ajudar

a deitar o esquife ao mar, a que já com ajuda do ca-

lafate e guardião, valentes homens do mar, tínhamos
dado um aparelho ; e assim foi em continente ao mar
com o calafate e marinheiros em busca da moça, que

já não apparecia ; e despois de duas grandes horas que
lá andaram, a acharam sem falia sobre a agoa, que
andava acabando de morrer; trouxeram-na, e já quan-

do na nao entrou, vinha de todo morta, com um ros-

to tão sereno e bem assombrado, que parecia viva;

andou quasi uma hora sobre a agoa, viva e morta
sem nunca se ir ao fundo : encomendou-a o padre, e

em uma alcatifa, com um pelouro aos pés, tornou ao

mar : e assim desta maneira e nesta idade cortaram as

Parcas e seo fado os seos dias ; e sem duvida que se o
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mestre deitara o esquife ao tempo que o capitão o man-
dou, e não deram elle e o piloto razões, já pôde ser,

segundo a todos nos pareceo, a acharam, e viera ain-

da a moça viva; de que elles gracejavam acharem-na,

e quando a viram trazer ficaram mui enleados e com-
prehendidos na culpa; mas é condição já mui velha de
marinheiro contradizer sempre o bem e aprazer-Ihe o

mal, por sua natural e má inclinação, e não consen-

tir nunca nem admittir conselho, nem couza dita so-

bre seo ofíicio, ainda que saiba muito certo e tenha

por averiguado perder-se a nao com quantos nella vão

se o contrario fizerem ; exemplo do qual ao diante se

verá bem claro em nós
;
pois por causa do «osso pi-

loto e sua contumácia dêmos á costa, e assim ficámos,

em experiência de outros muitos: tão contumazes e

pertinazes são em seo officio ; e assim rústicos e cruéis

na conversação dos homens, que com as suas próprias

camizas não tem lei, nem com suas carnes tem dó nem
piedade ; assim que não tem amor a couza alguma vi-

va ; nem o pai é amigo do filho, nem o irmão do ir-

mão, mais que em quanto comem e bebem.

Já neste tempo, por andarem infinidade de pássa-

ros comnosco de toda a sorte, de que se tomavam mui-

tos dias um cento com páos e laços, e á mão, vínha-

mos mui receosos de terra ; e assim por termos alguns

chuveirinhos com bruégazinhas, e nos fazermos mui
perto cas Ilhas de Samatra, tinha o piloto mandado
abrir o esconvés, e iamos com as anchoras relingadas

e a pique, e todas as noites se vigiava terra ; dous ma-
rinheiros a cada quarto nos gorupés, e os soldados pe-

los castellos em proa. Seriamos trezentas ou trezentas

e cincoenta legoas de Ceilão ; viagem, segundo os ven-

tos, tínhamos de bem poucos dias ; com que a gente

ia tão alvoraçada e contente, que se dava cada unkjá

por estar em casa : e assim iam assoalhando os vesti-
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tudo se lhe tornou em sonho dahí a bem poucos dias,

e sonho bem contrario do que todos cuidávamos
;
que

fazendo a conta sem a hospeda, e mil castellos de ven-

to, dando fios ás espadas, havendo mil desafios e bri-

gas para a terra; porque em tão comprida viagem,

tanta gente metida tanto tempo em tão breve logar,

não havia já couza que não aborrecesse, nem homem
que quizesse ver outro e que não tivesse brigas e dif-

ferenças ; uns cuidando já nas maneiras de mortes e

vinganças : outros tratando do interesse e cobiça. As-
sim ficou tudo no ar, e castigou Deos nossos pecca-

dos, e atalhou nossos pensamentos, por serem estes

contrários em tudo á sua Divina vontade.

Assim que receosos de terra, por sermos em seis

grãos, e com as Ilhas de Samatra, em cuja altura an-

dávamos, da ponte de Leste do boqueirão de Sunda

;

aos quatorze de Janeiro vimos os primeiros sinaes de

terra ; e ao outro dia, que foram quinze do mez, ti-

vemos muitos mais de umas canas de bambus e umas
cordas, ou manchas pelo mar de uma sugidade, como
óva de peixe, que parecia mais sugidade da maré,

como área em cima da agoa, que não ovas de peixe,

como alguns indiscretos diziam. O que vendo os que

carteavam e alguns marinheiros que bem o enten-

diam, e esta viagem por aqui tinham já feito nesta

própria nao da outra vez, como experimentados co-

meçaram a dizer e clamar contra o piloto, e que fos-

semos nosso caminho rota abatida, e virássemos no
outro bordo, e governássemos a outro rumo e que se

deixasse já o Nordeste, e quarta de Leste, e o Nor-

nordéste, porque nem ao Loéste podiamos já tomar
Ceilão, como elles da outra vez tomaram, por esta-

rem muito ao balravento delle, e sermos muito mais

metidos na terra do que elle cuidava, por andar mais
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a nao do que lhe davam; e trazer furtadas muitas le-

goas, como bem vimos e experimentámos no Cabo de
Boa Esperança, que vinha diante de todos setenta ou
outenta legoas ; e que olhasse, ou lhe lembrasse as

trovoadas de Samatra da banda de dentro, de que elle

mesmo nos vinha contando maravilhas, milagres, es-

tranhezas que faziam os corações bem pequenos : que
fariam as da banda de fora não sabidas nem experi-

mentadas nunca de ninguém, e em mares nunca na-

vegados dos nossos
;
para os quaes trabalhos nós

Íamos bem mal aparelhados de velagem e enxárcia.

Pelo que todos, vendo os signaes certos de terra, sa-

bendo já pouco mais ou menos onde estávamos, e se-

rem de Samatra que nós vínhamos buscar, não houve
nenhum que se não desse por navegado, com darmos
todos muitas graças a Nosso Senhor por nos vermos
assim tão adiantados, donde tão prestes podíamos ser

na índia, viagem de doze sté quinze dias os mais. E
assim tendo o vento largo, e a quartel, o escaceou o
piloto, e mandou meter de ló, e haver vista de ter-

ra, caminho bem diíferente e contra o parecer do que
todos esperávamos, zombando e dizendo mil motetes

dos pilotos do convés, que elle os poria em parte que
não soubessem onde estavam, como de feito poz ; e

se bem o disse, o fez melhor, e deo com tudo a tra-

vés.

Seriamos aos desaseis dias em quatro gráos e três

quartos, quando tivemos muitos chuveiros e carran-

cas de trovoadas de muitas partes, tudo da Ilha de
Samatra ; ventou nos o vento até o meio dia, por mil

invenções e maneiras, até que se firmou no Sueste

fraco, com que governávamos em Nordeste, e á quar-

ta de Leste quanto podíamos. Como que todos iamos

bem tristes pelo grande clamor e reboliço que na nao
ia contra o piloto, por meter tanto de ló, e querer
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ver terra aos olhos tão arriscada e perigosa, e de
costa tão suja, de mil restingas e ilhéos, e infinidade

de ilhas, como a carta pintava, de tão terríveis e con-

tinuas tormentas, que nem dos naturaes da terra é

habitada por esta parte de fora, nem menos navega-

da ; e mais fazendo-nos Nosso Senhor tanta mercê e

esmola, usando de tanta piedade comnosco, não olhan-

do nossos erros e peccados, e as soberbas e ódios de
uns com outros ; no que parece queria que nos sal-

vássemos
;
pois como elle próprio diz : Que não quer

a morte do peccador, mas que viva
;

pois sem apa-

relhes nem couza de que nos pudéssemos em nossa

navegação já aproveitar, nos estava mostrando tan-

tos e tão certos sinaes de terra, como este dia tive-

mos de uns rollos grossos de páo, ou pés mais certo

de palmeiras, como nimpas de Tanafarim, que vêm
os que vão para Malaca, e um pedaço de bambu do
tamanho de duas varas, e de grossura de uma perna
pela barriga, e muitas manchas barrentas ; e assim di-

zia a gente na bochecha ao piloto que não podiamos
dobrar a Linha senão em Terra^ sem nada disto o

mover nem abrandar a governar a outro rumo ; tão

seguro ia buscar a terra, como que elle fora tão jus-

to, que lhe fora mandado e concedido de Deos, ter

os ventos tanto de sua mão e de sua parte ; e meti-

dos no odre, como as fabulas fingem, para poder usar

delles e tirar da manga cada vez que quizesse os ven-

tos da terra Nortes e Nordestes, e não alguns Ponen-
tes e travessões que nos destruíssem e dessem com-
nosco á costa ; e assim ajuntando-se nossas culpas e

peccados com sua muita soberba, cahimos do ceo como
Lúcifer.

Assim que iam apropinquando-se os nossos traba-

lhos e misérias, e os fados já comprindo os de al-

guns, e com mortes tão desestradas, a sua hora limi-
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tada se vinha chegando
;
quando aos dezasete de Ja-

neiro, vindo com mui pouco vento, quanto a nao go-

vernava ao Norte quarta de Nordeste, e o mar mui-
to chão, sem bulir, como de perto de terra, o tempo
mui embrulhado, e de muitas carrancas, com que so-

bre a tarde pario e deitou muita agoa de si ; e os si*

naes de terra sempre em crescimento, e de cada vez
mais ; vimos este dia muitos de sermos muito perto

delia, de paos grossos, e de bambus: como também
de estarmos pouco tempo no mar. Estariamos dous
gráos e um quarto da Linha, segunda o caminho que
faziamos, e o vento que trouxemos, com que sempre
a nao andou ás vezes mal, que foi este dia de mil fei-

ções e maneiras, e de muitas partes, e por cada uma
seu vento ; com que para todas governávamos, fazen-

do o caminho que já disse, e o melhor que pudemos,
de quando em quando metendo de 16 ; o que muitas
vezes os marinheiros, ainda mandados, não queriam
fazer ; do que todos folgávamos, e era o que quería-

mos
;
parece que se atreviam e confiavam ao fazerem

em alguns que os podiam livrar do danno que disso

lhes viesse, e da pena e culpa que por isso mereces-

sem.

Ao domingo seguinte, dezanove de Janeiro, tive-

mos sol, e bem quente, e despois de tomado em dous
gráos escaços, se embrulhou com uns chuveirinhos e

bolsões, que se nos figuravam terra. Governávamos
em Norte quarta de Nordeste, faziamos o caminho do
Norte por o nordestear das Agulhas, e correrem aqui

as agoas para o Noroeste, o vento como viração, e

pouco quanto a nao governava, Oeste, e Oesnoroéste ;

vimos todo o dia muitos pedaços de bambus e páos,

e umas hervas, como as que chamam Coriólas, e ou-

tras como espigas de milho de maçaroca, e muitas ti-

nhosas, e uma cobra, e um pedaço de cana, como de
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bengala ; com o que todos nos fazíamos com terra.

Sobre a tarde refrescou o vento, e foi tomando for-

ça com a humidade da noite, até que lá quasi ás do-

ze horas nos deo um chuveiro com um pé de vento

tão terrível e espantoso, que com as velas todas em
baixo o soffriamos muito mal, com um bolso do pa-

pafigo do traquete ; os mares andando já empollados

do dia, se embraveceram de noite de todo
;

parece

convocados dos ventos em nossa total destruição se

levantaram de maneira, mui differentemente de ou-

tros muitos que nesta viagem havíamos passado ; a

agoa começou a ser tanta, com tão grande tempesta-

de de relâmpagos, coriscos, trovões e chuvas, que
bem parecia ser véspera da derradeira de nossa per-

dição, em que todos os elementos consentiam, e para

isso se conjuravam, trabalhando em parte cada um
de ser o primeiro que acabasse esta contenda, como
que fosse grande couza e de muito pezo para sua mui-

ta fúria, entidade tão pouca e fraca, como nós éra-

mos ; os mares tantos, e metiam-nos tanta agoa den-

tro, que não havia ahi bomba que a esgotasse, nem
couza que parecesse que a pudesse vencer nem dimi-

nuir em parte. Os ventos na região do ar eram tama-

nhos e de tanto ímpeto e força, que cá sentíamos a

differença e briga, e grande contenda que entre elles

ia, toda sobre nosso dano : a agoa do ceo era tanta,

e em tanta quantidade, que sem duvida parecia ha-

verem-se aberto suas cataratas, a tomarem parte e

serem em ajuda de nossa perdição. Assim que revol-

tos entre estes trabalhos e tantos perigos, com o ven-

to de cada vez em crescimento Oeste, que segundo
nos fazíamos com terra sem remissão, era travessão

na Costa, e dava comnosco nella ; não havendo já pa-

ciência que o soífresse, por estar todo o soffrímento

gsstado ; a gente toda clamando, que donde íamos ?
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João Gonçalves, feitor que foi da nao, sendo de ar-

madores, casado em Goa, mui gentil soldado e de
muito trabalho, como despois em todos os futuros se

mostrou, disse publicamente ao capitão como quem
bem entendia a arte do mar, que mandasse ao piloto

tomar as velas, pois com vento desfeito e travessão

na Costa, de noite, cora tantas chuvas e trovoadas,

sem saber onde estávamos, não era bem corrermos ;

o que o capitão parecendo-lhe mui bem o seu conse-

lho, porque também carteava, e tomava mui bem o
sol, mandou ao piloto amainar, e que não desse ás

velas, nem corresse a noite; e assim lh'o requereo

da parte d'El-Rei ; o que elle nunca quiz fazer, por
mais requerimentos, rogos e ameaços, dizendo, e dan-

do em reposta palavras dignas de muita culpa e pena,

de que fora bem castigado, se não foram terceiros

(parvos, taes como elle) que disso o absolveram ; e

assim mostrou provisões d'El-Rei de não entenderem
com elle sobre seo officio, nem nelle intervir pessoa

de nenhuma qualidade, tão largas, que parece querer

a vontade real, além de confiar a fazenda, meter e

entregar a vida dos homens na contumácia de um
rústico, e na opinião de seo officio mui emperrado, e

que não hade nelle admittir conselho, ainda que seja

de um Anjo. Mas perdoe Deos a quem assim enga-

nou a Magestade Real, e entregou a nao a homem tão

desacostumado nesta carreira, de tanto risco, e em
que aconteceram tantos desastres, e estranhezas nun-
ca vistas nem cuidadas

;
porque só o dinheiro que de

Malaca e Maluco levou a Portugal, lhe deo credito

para lhe darem esta nao, e ser piloto desta carreira ;

o qual toda esta noite correo em popa á terra, em
que andou mais de vinte legoas ; devendo virar na
volta do mar e afastar-se de terra, e deixar abonan-
çar o tempo, havendo já quinze dias que corria a ella
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contra o parecer e vontade de todos ; e assim se ve-

rificou em nós a sentença de Boecio, que diz : Que a
primeira couza que Nosso Senhor tira a um máOj

guando o quer destruir^ é o verdadúro conhecimento

do bem. Por onde parece quiz a vontade Divina, en-

fadada já da soberba e contumácia do piloto ; e tam-

bém com os nossos peccados, que passássemos outros

novos trabalhos, e sentissemos a mão de seo castigo,

e nos perdêssemos. E assim cegou a razão e juizo

deste piloto para não querer lançar mão das mercês

que Nosso Senhor lhe fazia, de tão manifestos e cla-

ros sinaes de terra para fazer sua viagem e caminho
rota abatida.

Assim passamos toda esta noite com este trabalho,

correndo esta fortuna, até o outro dia vinte do mez,

que foi do glorioso Martyr S. Sebastião, que em ama-
nhecendo o dia assas triste, escuro e medonho, vi-

mos uma ilha ; seriamos tanto avante como da Linha,

ou debaixo delia, segundo nossa fantazia ; demorava-
nos esta ilha ao Norte, e levávamos a proa nella, faría-

mos delia até sete ou outo legoas *, da qual tanto que
houvemos vista, cada um pôde imaginar em seo peito

que taes ficariam os corações e almas com tantos so-

bresaltos, com o vento Oeste temporal desfeito, e tra-

vessão na Costa, chuvas e trovoadas, em acabando
umas começando de novo outras, cada vez de mais fú-

ria e braveza ; os mares mui grossos, e tão altos, que
nos Íamos a pique ao fundo pelos esconvezes, que le-

vávamos abertos, com que tivemos assas trabalho com
os entupir com colchões o melhor que pudemos, por
não dar o tempo lugar a mais; e em vez do nosso pi-

loto virar na volta do Sul, e fazer ao mar, foi até as

onze na do Norte, cuidando de a desparar a este ru-

mo, o que não pode fazer com o vento Oeste ; e se

pela manhã quando vio a terra virara em outro bor-
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do, estava mais ao mar, e pudéramos correr, e não nos
perdíamos ; o que, quando o quiz fazer, já não havia

tempo, por ser mui forte e de cada vez maior, e es-

tar com terra, tão metido entre as muitas ilhas que es-

tão pegadas com Samatra e suas grandes enseadas,

que com o vento que traziamos a todos os rumos, via-

mos terra, indo assim correndo na borda do Sul e Su-
duéste, nos carregou o tempo tanto, tão rijo, e de ma-
neira, que em claro nos desaparelhou de súbito a nao»

e nos levou as costeiras de ambos os mastros, que quasi

todas juntas nos quebraram a um tempo, com quan-

tos aparelhos tínhamos, e se nos romperam todas as

velas, com que ficámos assas attribulados, e em ma-
nifesto perigo das vidas, esperando na misericórdia de
Deos não permittisse que déssemos atravéz ; trabalhan-

do quanto em nds era de seguir o dito do Poeta
;
pois

como elle affirmou : Que aos ouzados ajuda a fortuna;
e como o testifica o Profeta: Põe tu a mão e Deos
será comtigOy e te ajudará em teos trabalhoz Uciios e

honestos. Assim não perdoando ao trabalho, tendo

conta primeiro com o Divino, puzemos na popa a ban-

deira das Relíquias, que a Rainha Nossa Senhora dá

a estas nãos para recorrerem a ellas os míseros nave-

gantes em suas fortunas e extremas necessidades ; co-

mo em todas as tormentas passadas no meio do golfo

e grandeza do Oceano nos havíamos aproveitado delia

muitas vezes, e despois de posta, á vista de todos, de
joelhos nos encomendámos a ella, com muitas lagrimas

e sospiros, pedindo a Nosso Senhor misericórdia e per-

dão de nossos peccados ; o que acabado, não ficou nada

que não experimentássemos para nosso remédio ; desfa-

zendo um cabo de linho em cordas, para nos remediar,

e aparelhar os mastros que se pudessem soster : e tra-

balhámos por remendar um pedaço de vela do traquete

da proa, para nos ajudarmos delle sendo necessário.
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Assim andámos todo o dia ao pairo, sem velas, nem
as ter, nem haver ahi homem do mar que trabalhasse,

porque como viram terra, os mais se deram por per-

didos ; e o primeiro foi o piloto, que de quanto antes

filosofava, não prestou mais para couza alguma, e logo

lhe morreo o coração, nem fallou mais palavra, parece

comprehendido no erro e culpa, ou mais certo não ser

nada marinheiro, bem differente do que obrou o sota-

piloto, singular marinheiro e homem do mar, que até

o dar da nao e encalhar, não deixou nem largou a via,

nem governo. Desta maneira andámos, o mais que do
dia ficava, ao pairo sobre a terra, sostentando-nos na
claridade delle, tomando por allivio, descanço e con-

solação de nossas almas, perdermo-nos nelle.

O vento sobre a noite começou a abrandar algum
tanto, mas não que por isso o mar de sua fúria e bra-

veza metigasse ; tanto que acalmou tudo foram tro-

voadas e chuveiros grandíssimos, e cerrações, com
qae sobre-veio a noite escuríssima e espantosa

;
por-

que a cada trovoada ficamos soçobrados, e debaixo da
agoa, no rollo das ondas que nos comiam e desfaziam

com as trovoadas, e todas iam para a terra^ e nos lan-

çavam e chegavam o mais que podiam a ella. Assim
andando ás rodas (e ao nacibo, como cá dizem) dan-
do-se já todos por perdidos não havendo já quem en-

tendesse em nada, nem tivesse conta com o trabalho,

havendo-o por perdido, e por demais ; e despedindo-se

o pai do filho, o irmão do irmão, e o matalote do ma-
talote, e pedindo cada um perdão ao outro, e fazendo-

se geralmente todos amigos ; no meio desta agonia e

affíicção nos appareceram umas candeinhas, que todas

foram vistas pelas vergas e mastros, e bordos da nao

;

ao que segundo os mareantes, chamam o Corpo Santo
;

a qual claridade vendo o contra-mestre e marinheiros

da proa, a começaram a salvar da parte de Deos e

t. VOL. 11^
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Nossa Senhora, e seos Santos, em vozes mui altas, a

que a gente toda a uma respondia com grandes ge-

midos, soluços e lagrimas, pedindo-lhe alcançasse per-

dão de seos peccados, e os livrasse de tamanha tribu-

lação : couza por certo mui miserável, e de muita com-
paixão para ouvir, e muito mais para o ver, e tristís-

sima para os que a passaram
;
pois como afíirma o Pai

da Latinidade Marco Tullio (Oue em todas as fortu-

nas e males, muito mais miserável couza é o velos e

passa-los, que ouvi-los ou conta-los.) Assim que toda

a noite se foi nestes gritos e brados, andando sempre
estas luzes comnosco, não cessando nunca a gente de
seos contínuos rogos e clamores (que eu entendi na
verdade ser algum Anjo mandado de Deos para nossa

guarda e guia) pois em tal noite como esta, de tama-
nha escuridade e tempestade, com os focinhos em terra

no rollo das ondas, nos sosteve, sem dar á Costa, e

passámos sem o vermos, nem sabermos o como, por

cima de restingas de meia legoa, em que o mar que-

brava terribilissimamente; o que v-endoo despois, nem
de dia muito claro, quieto, e sereno, vento em popa e
galerno, um navio bem pequeno pudera mal passar.

Pelo que milagrosamente e pela mão nos meteo Nosso
Senhor; que parece não era servido acabar- nos aqui

a todos. Assim que tamanha noite como esta foi de
um comprido anno. De madrugada surgimos com uma
amarra sobre terra, contentando-nos na claridade do
dia, e pedindo isto só a Deos de mercê e esmola nos
mostrasse sua luz, e acabássemos e morrêssemos nella.

Não tardou muito em romper e vir a manhã, e tor-

nando a cahir o mesmo vento Oeste, que bem podía-

mos dizer e affirmar que se nos deo salvação e vida

no Cabo de Boa Esperança, aqui no-la tornou a tirar,

pois nos destruio e matou a todos, uns acabando logo,

e fugindo de trabalhos desta vida, outros morrendo
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por mil maneiras de cruezas, e os mais estillados, con-

somidos com inescrutáveis e incridiveis trabalhos e ex-

perimentando todas as misérias humanas. Assim que
multiplicando-se o vento ao esclarecer do dia com suas

continuas trovoadas, que nunca cessaram, e chuveiros

immensos, e o vento de refegas, súbito e mui furioso,

com que nos foi necessário deitar outra amarra que
só tínhamos de linho, e nova para com ella nos sus-

tentarmos o melhor que pudéssemos ; e em a deitan-

do trincou logo, por ser todo o fundo de coral, que
cortava como \xm.\ navalha. E assim nos achámos so-

bre um ilheo, em que a nao ia descaindo entre outras

quinze ou vinte ilhas e ilheos, e restingas mui gran-

des, que botavam muito ao mar, estando de nós a ou-
tra costa grande obra de meia legoa, que ia correndo
em muitas enseadas, e metendo muitas pontas deter»

ra ao mar ; terra mui medonha e mal asssombrada,

e de que sahiam por mil partes fumos, por ser toda
de maneira, que indo sobre o ilhéo, picámos a outra

amarra, para ver se com o vento que nos ficava em
popa nos podíamos meter para dentro de uma ensea-

da que diante de nós por proa tínhamos, grande e muí
fermosa, abrigada de todos os ventos ; o que nào pu-
demos nunca fazer por falta de velas, nem as termos
concertadas, senão tudo em migalhas, e sem nenhum,
aparelho : e em acabando de cortar a amarra, acabá-

mos de dar no ilheo, que era de rochedo, todo mui
ingrime e redondo, como um castello feito á mão, com
algumas poucas arvores em cima, em que a nao deo
três pancadas, uma apoz outra, grandíssimas, e de muito
temor e espanto, sem fazar nada, nem abrir, em que
mostrou ser bem forte e rija. E assim cahio e se en-

costou, e ficou sentada no fundo para a banda de es-

tibordo, que era a para que sempre pendeo, e para a
que sempre se inclinou ; e logo se encheo toda de agoa,.
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ficando toda a proa debaixo delia : só a popa ficou de
cima, apparecendo lhe toda a quilha delia por bom-
bordo ; cortámos os mastros por nos não desfazerem

a nao de todo, e foram com as vergas ao mar, fican

do pegado tudo com a enxárcia. Desta maneira ficou

a triste e lamentável nao desfeita e quebrada nesta

ilha occulta e inhabitada, em terra tria, dia do Bem-
aventurado S. Vicente, anno de 1561, e a vinte e dous
de Janeiro.

Desta maneira ficou a nao, que já acima digo espe-

daçada, obra de um tiro de pedra do ilheo em que
deo para o mar, que botava de uni lado uma restin-

ga de mui grande penedia para outro ilheo, que delle

estava dous grandes tiros de espingarda ; e da outra

parte botava outra muito maior e mais temerosa, de
um tiro de berço, para uma ilha que parecia pegada
com a outra costa grande ; seria esta ilha de meia le-

goa em circuito, toda ao redor cercada de restingas,

em que o mar quebrava com uns roncos e tom tão

terrível e espantoso, que estando o mesmo mar quie-

to e tempo sereno, poria temor e meteria espanto aos

que o ouvissem, como nós despois experimentámos,

sendo já a isso tão costumados, nas choupanas aonde
estávamos. Assim que, em baixamar se podia vir da

ilha ao ilheo com agoa pelo joelho, ou pouco mais

acima, por pedras e coral branco, que cortava mais

que agudas navalhas ; e não havia couza que se lhe

defendesse nem amparasse ; e este foi o maior traba-

lho que tivemos em quanto aqui residimos, por tra-

zermos sempre os pés cortados, e com mil cutilladas,

que chegavam ao vivo ; de maneira que só por uma
banda, que era por onde entrámos, e de que ficavam

ao mar muitas ilhas e restingas, umas quatro e cinco

legoas, e as mais vizinhas uma e duas, tinha entrada

para uma enseada, que se fazia bem dentro entre a
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pequena ilha e a costa grande, abrigada de todos os

ventos ; seria de tiro de boa espingarda no mais es-

treito de parte a parte, e por aqui sahia ao mar por
um recife dos que já disse, de uma boa legoa, couza
por certo fermosa, e a praia para folgar de ver se fo-

ra de área, e nào de tantos e tamanhos seixos de pe-

dras ; e na melhor parte de coral, em cujas concavi-

dades o mar fazia seo officio com sons e bramidos
continuamente, que se ouviam bem ao longe. Por esta

parte em baixamar se podia passar a outra terra com
agoa pelos peitos, por cima de umas grandes três

abertas que uns grandes e altos penedos debaixo da
agoa em si fiziam, que era couza mui perigosa e de
muito risco da vida ao passar por ellas, pela braveza
e fúria com que quebravam e davam nellas as dou-
das e inquietas ondas ; e assim era necessário ir com
muito tento, e estar fixo ao passar, e dar lugar pri-

meiro ás ondas, as quaes tomando as pessoas descui-

dadas davam com ellas nos abismos, aonde não apro-
veitava o saber nadar, pelo grande penedio e pedre-
gulho onde se encapellavam e faziam em migalhas ;

mas despois a muita continuação e a muita necessi-

dade fez bem leve perigo tão evidente e manifesto,

que a alguns custou bem caro, e em que despois dei-

xaram as vidas, e por certo a se perder a nao um ti-

ro de pedra para qualquer das outras partes não es-

capara homem vivo, pelos grandes recifes e mares
que já disse.

Assim que, em a nao dando, indo-se virando para
a banda do mar, sobre que assentou, cuidando algnma
gente do mar que se virava de todo e soçobrava, com
receios de ficarem debaixo ou se desfazer a nao de to-

do, por causa das grandíssimas pancadas que deo, e
da braveza com que o mar nella quebrava, vindo já
prestes, se deitaram ao mar no rolo das furiosas on-
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das, que iam encapelladas quebrar nos ilheos e ilhas

dahi a uma legoa; o que vendo a outra gente se co-

meçou a deitar também, em os quaes o mar e sua fu

ria, e os ventos tomaram vingança de seos peccados^^

pois estando na popa da nao inteira, e de bombordo
aparelhados para que se a nao se virasse o poderem
então fazer, e o mesmo taboado os punha em salvo eni

terra, confiados no nadar se cometteram aos cruéis

mares, que desfaziam as durissimas rochas ; e assim os

matou sua confiança, porque morreram logo dos pri-

meiros, afogados^ e feitos nos rochedos em pedaços,

doze ou treze, e outros encapellados do mar, com que
iam dar por esses recifes feridos e inchados, e muito

mal tratados, de que despois morreram alguns ; e fora

o mal muito maior se se não atalhara e acodira a elle,

com defender o capitão, aconselhado do mestre e ou-

tras pessoas, que ninguém se deitasse ao mar, bradan-

do que com ajuda de Deos todos se salvariam, e que
estivassem quedos. A este tempo se acabou de deitar

o esquife que vem sobre a ponte, ao mar, e o mastro

grande de cortar, indo já de cada vez amainando mais

a tormenta e abonançando o tempo, que parecia não

queria mais que consumir-nos e acabar-nos, pois como
nos destruio, sossegou de sua fúria, e ficou tudo, an-

tes de duas horas, quieto e em calma, como que nunca

houvera tormenta, nem tanto mal causara. Pois, coma
digo, andando João Gonçalves, cazado em Goa, lasca-

rim mais velho na índia, e Bento Caldeira, criado de

El Rei, e muito homem de sua pessoa, que ia provido

na feitoria de Baçaim, como o Condestavel e outras

pessoas vendo e trabalhando se se podia tirar algum
pão do paiol, que se não pode fazer por se encher logo

tudo de agoa, tiraram alguns barris de pólvora, e pe-

louros, e munições para nosso amparo e defensão. O
capitão a bordo com uma espada nua defendendo o
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esquife, que não entrasse ninguém nelle até as mulhe-

res todas, que seriam com algumas crianças trinta e

três, e os meninos fossem em terra postos, os quaes

nos davam, de cima o mestre e sota-piloto a mim, ea
um António Soares criado d'El Rei, que nesta nao vi-

nha por Feitor dos Armadores, estando ambos amar-

rados com cordas, deitando-as ao esquife a alguns ma-
rinheiros e ao calafate, de arremeço, o melhor que po-

díamos, pelos grandes mares desfazerem o esquife todo

na nao, e nos lavarem ambos de cada vez ; indo as di-

tas mulheres despois para a terra com alguns paren-

tes e amigos de confiança, com algumas poucas armas,

que em tal tempo se puderam haver para sua defensa

e guarda, por não sabermos onde estávamos, e ser

mais certo em terra de inimigos.

Assim se acabaram de pôr em terra da maneira que

já digo, estando a maré cheia, debaixo de um arvo-

redo, e até noite sahio toda a gente a terra, com as ar-

mas que cada um podia ; acodindo todos á bandeira

das Relíquias, que já eu tinha e António Soares arvo-

rada, que o capitão deo e entregou que trouxéssemos

na derradeira batelada em que acabavam de vir as

mulheres, e ao redor delia todos juntos em um corpo,

nos agazalhámos esta noite.

E* por certo couza muito miserável e de contar a

diversidade das condições humanas; e muito mais

para chorar suas cobiças e misérias
;
porque indo a nao

cahindo sobre o ilheo, em que apenas havia tocado,

quando já a gente do mar andava escallando arcas e

arrombando cameras, e fazendo fardos e trouxas, como
se estiveram em terra habitada e de muitos amigos,

comarcãos e vizinhos de sua pátria e natureza, e tives-

sem mui seguros e certos caminhos, e direitas estra-

das por onde caminhassem, e embarcações boas em
que navegassem.
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Desta maneira andavam, uns roubando e destruindo

tudo, assim os que estavam na nao, como outros que
estavam em terra, abrindo barris, arcas e caixões, que
o mar já de si deitava ; mas quem se espantará, ou ha-

verá por novidade achar-se isto cm gente do mar tão

inhumana, se os conhecer e lhe souber suas más incli-

nações, e quão pouca lei tem com Deos, nem caridade

com o próximo? Os mais andavam, iins disciplinan-

do-se apoz do padre, que os absolvesse, e chorando
seos peccados, outros occupados no bem commum, ou-

tros já em terra nús e em carnes, cobrindo suas vergo-

nhas com algumas folhas, que causava nos que desem-
barcavam (que vinham pouco mais cubertos) grande lás-

tima e dor ; e assim se abraçava o amigo e o parente

com o parente, com muitas lagrimas sabidas da alma,

e suspiros arrancados do mais intimo das entranhas,

dando em tudo muitos louvores a Deos de se verem
em tal tempo a cabo de dez mezes que de Portugal

partiram. Assim perguntava cada um por quem lhe

doia, e tinha obrigação, e se abraçavam achando-se

muitas vezes, e se recebiam com novo contentamento
e alegria, como de couza não esperada. Outros solem-

nisavam a falta e perda de seos companheiros e con-

sanguíneos, com tristes lagrimas e novos queixumes a

Deos, mostrando em seo muito sentimento a maneira

de suas desastradas mortes; esperando dahi a poucos

dias as suas, pintandc-as e figurando-as por peiores e

mais estranhas maneiras, pois sempre o coração em
semelhantes casos adivinha o peior, e deita á mais roim

parte.

Assim andava tudo baralhado, havendo alguns tão

cobiçosos e sôfregos, que tinham já corrido alguma

parte da ilha, e traziam aos outros novas de verem a

enseada para dentro, e que era rio, e viram nelle em-
barcações; parece era alguma taboa, pipa, ou caixão
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rára das lagrimas, e refreara delias ! Mas já que pro-

metti de escrever todos nossos infortúnios, desastres e

acontecimentos, e cada um dos que estes nossos tra-

balhos lerem dezejará ver o fim e remate de tão estra-

nhos e novos successos, e novas invenções de mortes,

ainda que meo animo em os repetir e lembrar se es-

panta, e com os soluços o recuza, e de si mesmo foge,

com tudo o referirei com a maior verdade que em mim
for, e a memoria mo lembrar, pois ella naturalmente
é tão débil e fraca em todo o humano e mortal.

Logo nesta noite, sendo a maior parte delia gasta-

da, ajuntando-se o capitão e o padre, mestre e piloto,

com algumas pessoas principaes de muita prudência e

conselho, para se entender no que se devia e podia fazer

para bem de todos, começou a haver alvoroço e rebo-

liço na gente, e fazer se em magotes e companhias,
cuidando que os principaes se queriam acolher no es-

quife, e deixa-los a elles sós em terras tão deshabita-

das, e não sabidas de nenhum do arrayal. Pelo que
houve logo vigia e guarda no esquife e cada um pro-

curou o que lhe parecia scr-lhe necessário e cumprir-
Ihe á sua salvação, fazendo e dizendo couzas como a

vontade e tempo lhas pedia ; desembainhando espadas,

ameaçando com ellas nuas cada um ao maior amigo
de que tinha má sospeita, não se fiando irmão do ir-

mão, nem nenhum de couza viva. Assim que, non /tos-

ses ab hospite tutus, non socer á género, fratrtim quo-

que gratia rara erat, como diz Ovidio ; e o que fazia

maior desconfiança, e danava mais as vontades todas^

era dizer e lembrar-lhe que o mestre e sota-piloto seo

sobrinho, da outra vez que se perderam na Algaravia
em uma ilha deserta no meio do mar, se acolheram, no
batel serenamente, ás escondida?, com o capitão da nao
Francisco Nobre, e alguns bem poucos, e toda a mais
gente pereceo, e se não soube mais, nem acertaram
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nem deram nunca com a ilha. Uns diziam que não havia

ahi já capitão, estes eram os homens do mar, princi-

pães cauzadores do motim, e diziam que matassem as

mulheres, ou as deixassem, e se fossem por terra, com
outras mil pragas, assim a ellas, como aos que con-

sentiam que se embarcasse alguma no reino, com ou-

tros muitos pareceres mui differentes. Neste modo an-

dav^a a couza, e neste estado andava também a dis-

córdia, pondo e mexendo tudo em tempo de tanta ne-

cessidade de pedirmos a Deos misericórdia e remédio
de salvação. Assim ha sempre em todas as novidades,

e novos successos, viários e mui diversos pareceres no
povo, segundo Virgílio na sua Eneida diz acontecera

aos troianos no cavallo fabricado, e deixado dos gre-

gos. Pelo que não havia ahi nenhum que houvesse em
tal tempo e necessidade inveja ao Lince, e que não pene-

trasse mais do que elle, vigiando o esquife, e o que se

fazia, com os olhos sempre sobre o homhro, comendo
em pé do queijo e azeitonas, e outras cousas que o

mar deitava fora, de que toda a praia era cheia, be-

bendo vinhos moscatéis, e candias singulares e excel-

lentes, que por ahi se entornavam, e accrescentavam
as agoas maritimas.

Nestas sospeitas e ajuntamentos se gastou este dia

com nossa vigia, assim dos inimigos como a dos uns
dos outros, muito sospeitosa e muito ambigua de ser

certa, ou não ser; pois não havia alli quem se cresse,

nem confiasse de si mesmo ; até que ao outro dia em
rompendo a Alva, o padre Manoel Alvares chamou
e convocou a todos, e diante de um altar que feito

tinha, com um retabolo de Nossa Senhora, come-
çou a fazer prudentemente, com palavras dignas de
tal varão, e a tal tempo necessárias, uma amoestação
e breve falia, para reduzir a todos á concórdia e una-
nimidade, dizendo

:
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Charissimos irmãos em Christo, trago-vos á memo-
ria aquelle santo dito do Evangelho, que Omne regnum
in sedivistim desolabitUi\ e com a concórdia é tão

certo, qué as couzas pequenas e mui mínimas, se fa-

zem muito grandes e duráveis, e com a discórdia as

couzas muito grandes se desfazem e diminuem, e tor-

nam em nada ; devia-vos, irmãos, de lembrar, que
todas as outras nãos que se perderam no Cabo de
Boa Esperança, como foi o galeão, e S, Bento, e ou-
tras muitas, uma das couzas que destruio e totalmente
matou a gente delias foi a discórdia que entre si houve,
fazendo se e dividindo se em magotes^ e entregando
suas armas, e coníiando-as dos inimigos de nossa santa

fé, bárbaros e cruéis, e tão cubiçosos do nosso sangue.
Não diminuamos nossas forças; i^oisvirtiis unita for-
tior est se ipsa dispersa. E pois somos próximos, e

todos irmãos, e de tanto tempo companheiros, em tão

breve lugar, onde tantas fortunas havemos passado e

corrido, penetrando a grandeza toda do Oceano, com
todos os perigos e tormentas, quantas outros já mais
soífreram. E assim espero e fio na muita misericórdia

de Christo, e sua Santíssima Morte e Paixão, sermos
todos juntos no ceo seos martyres e seos cavalleiros,

os que aqui acabarmos, pois assim nos escolhe o Se-

nhor para a Gloria e para elle ser melhor servido, e

seo Santo Nome glorificado, e nos pôr a salvamento
em terra de christãos, livrando-nos de nossos inimi-

gos em seo braço forte. Pois tendo a elle por nós,

Quis contra nos? E'-nos charissimos, muito necessá-

rio, e couza importantíssima termos uma cabeça to-

dos, de que os membros se rejam, governem, e a que
obedeçamos, por não sermos corpos sem almas; e

para isto haver effeito, eu por minha ordem e habito,

com conselho de todos os principaes, olhando o que
mais pertence e é proveitoso ao nosso bem commum,
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digo que elejamos e criemos por nosso capitão o que
foi até o prezente soberano para tudo, ao próprio Ruy
de Mello da Camera, pois para o ser, basta só ser feito

da mão da Rainha nossa Senhora, e haver-lhe entre-

gue ella esta sua nao e gente, que ella e El Rei seo

neto, nosso Senhor, tanto estimam e prezam, sob cuja

capitania e bandeira até aqui havemos militado, e é

que elle tem dado mostras de singular e humaníssimo

capitão
;

pelo que não ha ahi a quem melhor se en-

tregue, e com razão, o tal cargo ; o que tudo crede

vos não digo nem aconselho, senão por bem de todos,

e segundo minha consciência e alma, e como religioso,

e da Companhia de Jesus, que estimo tanto e quero

a salvação da vida e da alma do menor escravo chrís-

tão, que entre nós ha, como a minha própria; e já

de mim deveis ter conhecido, pois de todos sou padre

espiritual, se vos fallarei verdade ou não, e desejarei

vossa salvação; e para de todo vos tirar de má sos-

peita em minhas palavras, pois são puras e limpas,

e ditas como de pai a filhos, eu vos juro, quanto a

mim, e vos prometto por minhas ordens, desta ilha

me não partir nunca, sem todos juntos.

O que acabado, perguntou a todos em voz mui
alta, se haviam assim por bem o que havia dito, ou

não? e que respondessem claramente. O que ouvido,

a uma voz responderam todos juntos com muitas la-

grimas, como em toda a oração se derramaram sem-
pre, que fosse seo capitão Ruy de Mello da Camera,

e assim o juravam e promettiam áquella Imagem San-

tíssima de Nossa Senhora, de cumprir e obedecer seos

mandados, como de seo Rei e Senhor ; o que ouvido

do padre, se poz em continente de joelhos, vendo o
fructo que de suas palavras tirara e recolhia, dando lhe,

primeiro que outro nenhum, a obediência, com algu-

mas falias e grossas lagrimas, que por suas veneran-
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das e honestas faces lhe cahiam ; a que o capitão

acompanhou com outras muito maiores, e o levantou

e abraçou, como fez com todos, um por um, dando-
Ihe e jurando -lhe a obediência com tantas lastimas,

lagrimas e suspiros tão alternados, que não houve
nenhum que não derramasse e estillasse por seos olhos

muiio mais do que no principio cuidou
;
porque, que

coração houvera ahi tão inhumano, ainda que criado

entre tigres lá nos desertos de tdircania, alimentado

com o leite das víboras, que não abrandasse e como-
vesse, e rasgasse de todo em mil partes, lembrando-

Ihe onde estava, em terra tão remota e inhabitada,

nas derradeiras partes do mundo, um terço de gráo

da banda do Sul, no meio da ilha de Samatra, onde
o piloto veio a varar de trezentas legoas, cercado de

todas as partes de inimigos, para onde quer que hou-

vesse gente ?

O que tudo acabado, jurou o capitão em um liv'ro,

em que pôz a mão, dos Santos Evangelhos, e pela

Imagem Sacratíssima da Virgem Nossa Senhora, de

se não bolír, nem partir daquella ilha, nem mover o

pé, sem o mais pequeno da companhia; o que des-

pois tudo passou tão differente.r.ente do que então o

cuidaram, como direi, e se verá a seo tempo. Assim
ficaram os inquietados ânimos metidos em mar de

tantos pensamentos, algum tanto quietos e alliviados

do seo desassocego, e seguros de suas suspeitas, mas
não já os costumados a estas desaventuras e más fa-

das.

Isto acabado e quieto tudo, chegou logo o capitão

a um Álvaro Freire criado d'El-Rei, nascido lá na ín-

dia, e de pais portuguezes, filho de um Simão Alva-
res, boticário que foi d'Rl-Rei^ nestas partes, homem
costumado a trabalho e fragueiro nelle, e gentil nada-

dor, que fosse á nao com todos os que sabiam nadar
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e mergulhar, a buscar e tirar mantitnentos, muni-
ções, e aparelhos, e todo o mais necessário para nos-

so remédio e sustentamento ; o que logo foi feito e

posto em ordem, e o esquife com outros por outra

parte, trazendo todos o que podiam á terra ; outros

recolhendo o que os outros traziam a nado da nao ;

e os mais recolhendo e apanhando o que estava pe-

las praias. Assim se punha tudo em um monte, tra-

balhando todos sem haver ahi exceição de pessoas,

todos igualmente ; os que não sabiam nadar, trazen-

do ás costas, e tirando-o do mar, com a agoa que
lhe dava pelo pescoço, o que achavam por esses re-

cifes, mui longe uma e duas legoas, por calmas que
assavam os homens, e chuvas com continuas trovoa-

das debaixo da Linha; terra humidissima e peçonhen-

ta, e apaulada toda, e em extremo gráo relaxada, me-
tidos continuamente na agoa salgada, onde ao longe

achávamos de mistura com barris e caixões os cor-

pos mortos de nossos amigos e parentes, com os olhos

e todos os membros quebrados, e em pedaços, que o

mar de si deitava, aos quaes nas praias e suas áreas

dávamos sepultura o melhor que podíamos^ arvoran-

do-lhe suas cruzes ás cabeceiras ; assim que com o
trabalho continuo e immenso vencíamos toda a obra,

por grande e difíicultosa que fosse, verificando em
tudo aqueiles tão celebrados versos do Poeta, que di-

zem :

Omnia stmt hominum tenui pendentia filo.

Et súbito casu quce valnere ruunt

Proveo-se logo também em ir o mestre e piloto cora

algumas poucas pessoas a correr a ilha toda ao redor,

e que vissem o que lhes parecia, e acharam nella, e

onde seria melhor e mais decente lugar a nossa ha-
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bitação, e para assentarmos nosso arrayal e fazermos

nossas embarcações, como, com a ajuda de Deos, es-

perávamos fazer para nossa salvação ; os quaes não
tardaram muito, vindo com novas de ser toda a ilha

deserta e mui raza, toda de coral branco, por dentra

do mato de meia legoa em circuito, de espesso e in-.

finito arvoredo, verde e medonho em si, em que ha-

viam arvores tão grandes e tão altas e gross is que
subiam ás nuvens, e parecia esconderem suas altíssi-

mas pontas dentro nellas ; com haver muitos páos

destes, que seguramente cada um delles podia emmas-
trar do maior mastro uma nao do reino ; tão direi-

tos, que pareciam postos á mão, e ao olivel ; e havia

em toda a ilha muitos bogios pardos e pretos, e os

mais delles brancos, dos quaes tanto que fomos senti-

dos se acolheram ao mais alto das arvores, andando
por seos cumes, saltando de umas em outras, sem ha-

ver ahi couza que os derrubasse. Só á espingarda ma-
taram João Gonçalves, e Bento Caldeira alguns pou-

cos, que despois se deram aos doentes ; e é uma no-

jenta e roim carne, e de muito má digestão, e peior

sabor ; e acontecia muitas vezes de noite descerem

pelas arvores, e virem-nos ás choupanas a tomar o

fato e pouco mantimento que cada um tinha escondi-

do ; com que com grande ruido e estrondo se torna-

vam a recolher, sem nunca se poder tomar nenhum»
por mais espreitados e esperados que fossem

;
por

onde se verá ser certo o rifão que diz : Muito pôde o

gallo no seu poleiro ; e por isto os bogios com seu

natural instincto zombavam de nós, e para melhor

dizer se vingavam e magoavam a alguns não pouco,

com lhe levar o pobre mantimento. Assim que para

dentro da enseada que já disse fazia um remanço e

acolheita defronte de Samatra, obra de tiro de espin-

garda, onde podíamos estar melhor que em outra ne-
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nhuma parte, e fazermos o que nos cumpria, e aga-

zalhar-se a gente mui bem ; alimpando primeiro des-

ta parte algum arvoredo que chegava ao mar ; o que

tudo sabido e visto mui bem do mestre e piloto, e

outras pessoas, determinou o capitão, acabando de re-

colher os mais mantimentos de vinhos e azeites, e ou-

tras couzas que o mar trazia á costa, e outras que

nós tirávamos {nostro marte) com as mais munições

de velas, vergas, cordoalhas, que tudo trazíamos á

terra, e o taboado da nao para pregadura, que muito

havíamos mister, tudo feito e recolhido, ir vei* o si-

tio e assento do lugar para todos, para lá nos mudar-

mos.
Um dos trabalhos que no principio tivemos, foi

guardarmos e vigiarmos este pouco mantimento uns dos

outros ;
porque a todos se lhe tomou o que tinham,

e que lhe acharam, sem ninguém salvar mais que o

que estava escondido muitas braças debaixo da terra

pelo mato dentro ; e assim em quartos o vigiavam

pessoas de credito e confiança, com um padre da

Companhia em cada quarto
;
porque todos houveram

por bem ajuntar-se, e ser tudo místico, cuidando que

tendo os padres a chave, se daria delle regra, ainda

que muito estreita e apertada, quando houvesse gran-

díssima necessidade ; a qual chave logo o capitão

houve á mão com achaques e repostadas ; o que tu-

do se consumio e gastou, por quem talvez bem pou-

co trabalhou pelo salvar, perecendo muitos doentes

á mingoa ; assim se escondeo e tragou tudo, com o

achaque que se dava aos carpinteiros, calafates e fer-

reiros, e outros officiaes que gastaram a menor parte

do que era ; mas em tal tempo, tal tento ; e quem não

souber negociar-se, e se acha assim mui ignorante-

mente, por mui discreto que seja, vendo-se nisto, se

já o não passou ; e por muito que ouça, achandose e

6 VOL. III
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sucedendo-lhe semelhante caso, fica muito enganado
comsigo, e com sua verdade.



Descrição do sitio e maneira da
Ilha de Samatra desta banda de

fóra^ doitde itos perdemos ; e as-

sim também a figura e m^aneira

do^ Boqueirão de Sunda por
onde entrámos

Eesta ilha de Samatra mui grande em si, de
trezentas legoas de comprido e outenta até

noventa no mais largo : e no mais estreito

largura de cincoenta até sessenta legoas. Tem seis

gráos para a banda do Sul, e outros tantos para a

banda do Norte ; de maneira que é de doze gráos, e

nós varámos e nos perdemos no meio delia um terço

de gráo para a parte do Sul ; em que se vê bem
claro quão mal acertou o piloto, devendo dobrar a

ponta de Gomes pela da mesma ilha, e ir demandar
Ceilão, e dahi a costa da índia. Mas deixando queixumes
velhos, e tornando ao que mais toca, está esta ilha

posta e encaixada no mar como uma cunha, entre esta

terra firme do Malayo, e todas as outras costas e ilhas

de Jaoa, e outras muitas, como Ternate, Tomor, e

Borneo ; as de Banda e as de Maluco, e outras que
para estas partes do Sul lá se navegam, assim dos

que vem da índia para Malaca, que todos vem peia
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banda de dentro de Sanrjatra e a terra firme, que será

de terra a terra doze até quatorze legoas de travessa :

de sorte que nenhuns habitadores destas partes cá do
Sul e Norte podem nav^egar e sahir para o mnr Indico

nem os da costa da índia entrarem para estoutrcs

mares e terras que já disse, nem China, nem Japão,
Sião, e outras infinitas costas e terras firmes, e in-

numeraveis ilhas que não vão á vista desta forteleza

de Malaca, e com sua licença, pois delia se vêm suas

brancas velas
;
porque pela outra parte de fora, per

onde nós viemos atégora não é navegada, nem dos
naturaes da terra, nem de outros peregrinos ou
estrangeiros. Entra-se para dentro de estroutra terra

toda, vindo de mar em fora, como nós, para Jaca.

e toda a terra do Malayo, e outras ilhas e costas que

já contei, por um boqueirão que as agoas vem fazer,

e onde se ajuntam e apanham, onde se esgota a terra

e fenece a parte do Sul de Samatra, e começa a correr

para a do Norte, defronte de Sunda : a que se faz

esta boca, tendo uma guela em Samatra e outra na

ponta da ilha de Jaoa.

A parte de Sunda de que o boqueirão toma sua

denominação e appellido, será a boca na entrada de

largura de trez legoas, ou pouco menos, com muitas

ilhas no meio, sem conto, altíssimas e de muito espesso

e grande arvoredo, e outros ilhéos infinitos. Correm
aqui as agoas tanto e sahem com tamanho impeto e

fúria para o mar Oceano, donde nós vinhamrs, que
parece couza monstruosa de ver, e incredivel muito

mais de contrar
;
porque correm com mais velocidade

que a seta despedida de muito bom arco, e singular

frecheiro; e assim acontece muitas vezes com as

grandíssimas correntes esgarrarem para fora do
Boqueirão muitos jnncos de jaós e chins, que por aqui

perto pela banda de dentro navegam, que vão dar á
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'ilha de S. Lourenço, outocentas legoas desta paragem,
da qual gente a maior parte delia é povoada

;
pelo

qual o que uma vez sahe para fora, fica com bem
poucas ou nenhumas esperanças de salvação nem
remédio ; o que tudo nós passámos, e de donde Deos
nos livrou em tão pequenas e fracas barcas, como ao
diante se verá. Assim que desta parte donde nos perde-
mos é esta ilha raza e de mui brava costa, mui suja e de
muitas restingas e ilhéos. e de mato mui medonho, e
de mui espesso arvoredo, e que promette haver ahi

pela terra dentro muitos bichos peçonhentos, e criar

muitos animaes espantosos, como em toda ella os ha.

E' terra mui estéril, assim de todos os mantimentos
delia, como de pescado do mar, do que parece ser

causa as muitas chuvas e trovoadas, sendo também a
mesma para ser deserta e deshabitada desta parte

;

porque para todas as outras bandas do Sul e Norte é
mui íertillissima de todos os mantimentos do mundo,
e abundante de infinito pescado.
Ha em toda a ilha muitos Reis, e assas poderosos;

entre os quaes tem o primeiro lugar e o principado o
de Achem ; ha nella de todas as riquezas que os
mortaes ânimos cobiçam e dezejam, muita copia de
ouro muito fino de Monancabo, de que vem todos os
annos a Malaca doze e quinze quintaes; e daqui
deste (segundo alguns) dizem e querem que seja o ouro
que Salam.ão mandava buscar, e que suas nãos lhe

levavam para a fabrica do Templo.
Tem muita pimenta, e melhor que a índia ; muito

gengibre e páo de aguila, e calamba excellentissimo,

e de muito grandíssimo preço; singularissimo e mui
fino beijoim de boninas, aljôfar, confora e outros muitos
metaes e pedras preciosas, e outras couzas mui
estimadas de todos os da Europa. Ha entre alguma
gente desta ilha perto de donde nos perdemos, uns, a



86 Bibliotheca de Clássicos Portuguezses •

que chamam lampões, que comem carne humana^
como os tapuyas do Brazil, aos quaes se parecem nos

corpos, cores e feições ; e estes andaram alguns dias

comnosco á caça. Todos os outros moradores da ilha

são homens mui polidos e bem tratados, custosos, e

de muito boa razão. Corre- se esta costa pela banda de

fora, desde onde nos perdemos até Sunda, Nornoroéste,

Susuéste ; e está muito mal arrumada na carta, e toda

bem diííerente do que achámos e corremos.

A vinte e sete do mez uma manhã foi o capitão com
sete ou outo pessoas a correr a ilha, e ver o lugar e

sitio que dizia o mestre e piloto ser mais próprio e

conveniente para nossas embarcações ; o que visto

muito, e parecendo-lhe melhor, mandou chamar algu-

ma gente, e os carpinteiros com seos machados, com
que cortámos desta banda muito mato, e alimpámos
bom pedaço de praia do mar ; e despois de limpo tudo,

e concertando o o melhor que pudemos, começámos
a mudar o fato das primeiras estancias para as outras,

o que se fez em três dias ; e assim assentámos nossas

choupanas feitas de rama, e taboado da nao, cubertas

com pannos, dos muitos que o mar de si deitava, que
nos a chuva apodreceo em pouco tempo ; e dahi a

alguns dias a necessidade nos ensinou a buscar de ou-

tra parte ola, que achámos muita boa, que é uma fo-

lha como de espadana, com que nestas partes costu-

mam cobrir as casas.

Fez o capitão com os seos achegados, que seriam

até trinta pessoas, e os mais delles dos principaes, seo

aposento bem pegado com o mar, ao pé de uma pal-

meira, e logo a par da sua se fez outra casa de alma-

zem de mantimentos e munições, que se da nao pu-

deram tirar, e do que se tomou ás partes, que era mais

vinho, azeite, azeitonas, e alguns queijos, de que deo

carrego a nm seo homem, que por seo mandado dis-
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pensava tudo ; e pegada ao almazem se fez uma pe-

quena choupana para os padres, e assim outras muitas

para a mais gente, sete e outo em cada casa.

Tínhamos seis espingardas, chuças, piques, e espa-

das muitas, que se acharam nas arcas que o mar lan-

çava fora, que parece vinham nellas para vingança. E
tanto que fomos apozentados, se teve logo conta com
o que mais nos era necessário para nossa salvação ; e

havendo conselho o capitão com todos geralmente ; e

feito alardo se acharam trezentas e trinta almas ; o que
visto, pareceo muito difficultoso fazer-se embarcação
para tanta gente, e não haver ahi mais mantimentos
que os que já disse, e uma pouca de farinha de páo do
Brazil ; o que tudo se guardava para os officiaes, para

o tempo do trabalho, e a terra ser muito estéril, e as-

sim o era da outra parte de Samatra
;
pareceo bem e

mui necessário cortar o esquife e faze Io maior, e man-
da-lo a Sunda a pedir soccorro, com pessoas de cre-

dito e confiança, que era a parte mais perto de nós
para onde os portuguezes cá navegavam, onde sem-
pre estiveram alguns. A qual ida não teve effeito por
diíferenças que sobre ella tiveram ; e assim se orde-
nou ver se podíamos tirar da nao alguma parte do ba-

tel grande, e todas as vergas, amarras, enxárcias e ve-

las com o mais taboado e pregadura, de que tinhamos
necessidade, e cabos para estopa, o que tudo se fez

com immenso trabalho.

Não se deixavam por uns trabalhos outros, e a tudo
se provia logo com tempo ; e cada um descobria o para
que era e aproveitava. O piloto, ccmo ourives que foi,

ordenou dous pares de folies com couros de guademi-
cins e botas, e assim se fez ferraria, e capitão dos fer-

reiros um fidalgo por nome Ruy de Mello, dos quaes
eram três mestres, e quatro ou cinco ajudavam á obra:
pos gurumétes escolheram outo para fazer carvão, o
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qual faziam tão bom e melhor do que se gasta em Lis-

boa ; tinha cargo delles um António de Refoyos : e

também se ordenaram e escolheram doze homens para
serrar algumas vergas e mastros, e fazer taboado, e de
alguns montantes que se salvaram íqz o condestave!

Fernão Luiz duas grandes serras, com que fizeram mui
gentil obra e fermoso taboado.

Também estes tinham seo capitão de qualidade e

authoridade, para os prover do necessário, os quaes

trabalhadores todos tinham sua regra ao jantar e cea,

de vinho, azeitonas e mariscos que lhe iam buscar, e

outras couzas, e o capitão ficava por sobrd roda de
todos, e toda a mais gente andava pelas praias e ma-
tos, donde traziam muita madeira, e grandíssimas vi-

gas, não havendo quem perdoasse ao trabalho, nem
fugisse delle. Os homens occupados no que já disse,

e as mulheres e meninos em molhar e desfazer cabos,

e fazer estopa ; e com industria de um negro guzara-

te do mestre, grande mergulhador, tirámos do fundo

da nao onde a artilharia vinha por lastro, oito ber-

ços com nove cameras, e muitos pellouros, e dous
falcões com outras duas cameras, e um falcão pedrei-

ro, e os cinco barris de pólvora, que atrás disse ; e

com esta artilharia, e gente em suas quadrilhas, se

ordenou a vigia do arrayal.

Fizemos também com grande fervor e devoção uma
igreja cuberta de ola, muito boa e forte, e as paredes

aparamentadas de pannos de Raz, e paninhos de Flan-

des, que da nao se salvaram, e ornamentos singula-

res de veludos e setins, que se fizeram galantes e mui
bem feitos ; os quaes benzeo o padre Manoel Alva-
res, que tinha poder para isso; tínhamos todos os

dias missa, e aos domingos pregação, e todas as noi-

tes ladainhas ; e ás quartas e sextas feiras procissão,

em que muitos se disciplinavam.
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Acabado de accrescentar o esquife, que não foi a

Sunda, como estava determinado, puzemos em ordem
a embarcação grande sobre um pedaço de proa do
batel, e seria do tamanho de uma caravela das de AI-
cacere, que vem com trigo a Lisboa, e nos pareceo

capaz de caber nella como melhor pudessem duzen-

tas e sessenta pessoas
;
porque ás outras sessenta e

tantas dávamos o esquife e uma galueta do seo tama-
nho, que fez o sota-piloto por sua industria e traba-

lho ; e o que fez soffrer ás gentes tãò immensos tra-

iialhos como se tiveram no fazer desta embarcação,
com muitas calmas, chuvas, e tempestades, e por ci-

ma de tudo com muita fome, foi a esperança que to-

dos tinham de se embarcarem e salvarem- se nella,

porque se souberam ou suspeitaram o que ao diante

succedeo ninguém lhe puzera mão á obra ; e muitas

vezes dividindo-se em magotes e companhias o qui-

zeram fazer, se o padre com sua pregação e pruden-
tes palavras não reduzira a todos á concórdia e ami-
zade.

Sustentava se a gente todo este tempo com algum
queijo, azeitonas, e vinho, que o mar lançava fora, e

algum marisco, e tramoços por curtir, e carangueijos

da terra, a que comíamos somente as pernas e cabe-

ças, que o corpo amargava muito : coziam também
hervas com azeite, que lhes tirav^a muita parte de sua
malícia e venenozidade ; e assim dos palmitos bravos ;

e em quanto houve estas couzas foi grande terço e

allivio á fome; mas gastados em poucos dias, não fi-

cando por experimentar e rebuscar nada ; corrido já
tudo, determinámos busca-lo da outra banda de Sa-
matra, pospondo todo trabalho, por não ter guerra,

e fazer pazes com tamanho inimigo, como é a fome.

la-se buscar mantimento da outra banda, correndo
parte do Sul seis ou sete legoas, onde andavam os
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homens buscando algum marisco, quatro e cinco dias

metidos na agoa até a cinta, mariscando de noite com
murrões e candeas, fregindo o peixe que tomavam,
porque lhe não durava nem aproveitava de um dia

para o outro, pela grande quentura e humidade, e

por não haver sal.

Já neste tempo a terra ia dando mostras de si, por-

que nos começou o morrer gente, e foram os primei-

ros um João Rodrigues natural de Lisboa, e João Dias,

que vinha com a filha de António Pessoa, Veador da
fazenda ; e dahi por diante outros muitos; e aos treze

dias de Fevereiro, andando uns três homens mari-

nheiros mariscando obra de três legoas da banda do
Norte, acharam uma almadia com dez negros, dos

quaes andavam pela praia cinco ou seis apanhando
pregos da madeira da nao, e outras couzas que o mar
lançava fora, e por acenos falláram com elles, a que
nunca puderam entender, nem por mimos que lhes

fizeram os puderam trazer comsigo ao arraial ; e vindo

um dos marinheiros dar rebate ao capitão, passou

logo na almadia com o piloto e um jáo seo, que am-
bos fallavam muito bem a lingoa macaia, e defendeo

que não passasse mais gente, e todos ficassem em
guarda do arraial.

Foi muito para ver o fervor com que toda a gente,

ou a maior parte delia passou da outra banda, sem
haver quem lho defendesse, não consentindo ir assim

o seo capitão só, passando os mais a nado com os

piques e espadas na boca ; outros pelo váo com a agua

pelo pescoço, cuidando que os inimigos eram mais, e

temendo-se de algum engano ou cilada ; e dahi a uma
legoa e meia encontrou o capitão com deus delles,.

que com os nossos marinheiros estavam assentados

na praia, praticando por acenos, e os outros não ou-

záram chegar, e se tornaram ao parao. E assentan-
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do-se o capitão com elles lhes perguntaram que terra

era aquella, e onde estavam ; e disseram que era uma
ilha de obra de doze legoas, pegada com Samatra ; e

que elles viviam e tinham suas estancias e povoação
mui perto do nosso arraial, sem nunca, por mais rogos

nem meiguices querer vir a elle, o que prometteram fa-

zer ao outro dia com alguns mantimentos da sua terra ;

e assim despedidos com algumas peças que o capitão

lhes deo, foram fazer invejas a seos companheiros.

Ao outro dia, quatorze do mez, em amanhecendo,
veio ter á ponta que já disse da outra de Samatra,

defronte do arraial, uma lancha com vinte negros, de
que os déz eram os que o dia de antes vimos ; e pe-

los segurar lhes mandaram dous marinheiros em re-

féns, e vieram outros dous seos a nós ; e apartada

toda a gente, ficou o capitão com elles, e o piloto, e

lhes perguntaram ao que vinham ? e que traziam para

vender? A que responderam não trazer nada, por não
terem ainda tempo para tornar á sua terra ; mas que
queriam saber de nós que gente éramos, e para onde
Íamos ? Os quaes informámos de nossas desaventuras,

que éramos portuguezes, que iamos para Malaca, e

queríamos delles mantimento por nosso dinheiro, e

alguma embarcação, que lhes seria muito bem paga ;

o que elles prometteram tudo em abastança, uma
couza e outra, mas nunca puderam acabar com elles

que ficasse algum comnosco, em quanto os outros iam
buscar o que prometteram ; e" assim se despediram
com vinte barretes vermelhos, e uma peça de panno
verde; e o capitão os mandou levar á lancha, e tra-

zer os marinheiros. Mas esta era muito má gente, e

de que se não podia fiar nada, e ficámos enganados

com elles ; e nos dias que ahi estivemos nos mataram
e comeram alguns homens, sem podermos acolher á

mão nenhum delles.
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Aos dezanove do mez veio um temporal tão des-

feito, que fez a nao em mui miúdos pedaços, sem delia

sahir couza que aproveitasse, salvo madeira e prega-

dura, cordas e amarras, e uma pipa de breu que nos

fez ricos e contentes para tal tempo.

Estando já a nossa embarcação grande para se po-

der deitar ao mar, mandou o capitão chamar toda a

gente que estava espalhada pela banda do Sul, até

outo e nove legoas, para a ajudar a deitar ao mar, a

qual chegou a dezouto de Março á tarde, toda bem
triste e anojada ; seriam mais de setenta homens, to-

dos feitos em um esquadrão ; e a causa desta tristeza

era, porque vindo a par do rio da agua doce, acha-

ram dous corpos de homens mortos dos nossos na

praia, sem cabeças nem mãos esquerdas, e toda a

polpa das pernas fora, com muitas crizádas e arraia-

das, que os negros essa madrugada mataram andando
elles mariscando, e no caminho acharam um mari-

nheiro de sua companhia, que ia fugindo.

Ao outro dia dezanove de Março, estando prestes

para deitar a embarcação ao mar, e ella muito em-
bandeirada com muito fermosas bandeiras que lhe

fizemos ; acabada uma missa que dentro nella disse

o padre Manoel Alvares, a benzeo, e lhe pôs nome
Nossa Senhora da Salvação. E repontando a maré foi

ao mar sem nenhum damno nem perigo, tão bem feita,

como o pudera ser na Ribeira de Lisboa, com que

nos dava muito alegre mostra, por nos mostrar tão

bom fracto de nosso trabalho, em que, despois de

Deos, tinhamos toda a esperança de nossa salvação.

E sendo amarrada, que demandaria meia braça de

agoa, disparou toda a artilharia, que alterou o animo

dos homens, e criou em nós novos espíritos, de quão
derribados os trazíamos.

Estando tudo prestes, assim a embarcação grande
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como o esquife e galueta, a vinte de Março, pela ma-
nhã, despois de recolhida a artilharia, e feita a agoada,

partiram do arraial para as estancias velhas as em-
barcações com o capitão e ofíiciaes, e as mulheres

dentro, para lá recolherem toda a mais gente ; e an-

tes de todos serem dentro, ficando ainda algumas
pessoas em terra, o navio grande não regia, com a

muita gente que nelle estava, e não cabia ; e qualquer

homem que bulia, se ia logo á banda, e soçobrava ;

e a causa era quertrem em uma em.barcação tão pe-

quena fazer cameras e retretes para D. Francisca, e

á filha de António Pereira, e outras mulheres, onde
com este achaque se levava muita fazenda, e bem
mal adquirida, com a qual se tinha mais conta que
com a vida dos homens ; e por não praguejar, não
direi acerca disto, pois o não posso fazer sem pre-

juízo de partes.

Ficámos todos mui confusos e desconsolados, porque

o tempo não permittia estar mais neste lugar; o que
vendo o mestre e calafate, mui antigos no mar, dis-

seram á gente que bem viam como estavam impilhados,

e em quão manifesto perigo se punham se assim

caminhassem
;
que muito melhor era ir por terra e

morrer nella, que não no mar ; e que elles assim o

queriam fazer e fariam companhia aos que quizessem

caminhar ; em que alguns, pouco experimentados,

temerariamente consentiram, pois tudo o que elles

diziam era falso, como se logo vio.

Assim que sobre a noite tornaram a revocar o

navio para dentro da enseada, onde já todas as

choupanas estavam feitas pó e cinza, porque lhe

puzemos o fogo, antes que partíssemos, e chegados

fez o capitão sahir toda a gente a terra, deixando

dentro algumas pessoas particulares com as mulheres,

onde elle também veio amesquinhando-se, e chamando-
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se mofino de seo trabalho sahir em vão ; e que havia

mister ir gente para terra, com que elle também iria
;

a que o padre Manoel Alvares respondeo, que já que
assim era, desfizessem o paiol e o gazalhado de D.
Francisca, e outras mulheres, que tomavam até o pé
do mastro, e fossem todos juntos, conforme ao tempo,
e não houvesse exceição de pessoas, senão para salvar

as vidas como melhor pudessem, e deitassem ao mar
uma jarra que tomava meio navio, que o piloto levava

chea de azeite, que elle dizia ser de agoa : e pois

havíamos de ir ao longo da Costa mariscando, e

buscando algum mantimento, que não faltaria agoa, e

duas pipas bastavam, com alguns barris, para resguardo,

e assim caberia toda a gente, e quando não coubesse,

se faria o que melhor parecesse a todos. Ao que o

capitão respondeo que assim era muito bem que se

fizesse ; e se recolheo ao navio com muitos de sua

sevadeira; e outros que entenderam o negocio, se fo-

ram também com elle ; donde bem alta noite man-
dou chamar alguns seos amigos com os padres, que
cuidaram que eram chamados para conselho ; e em
rompendo a Alva acudio toda a gente á praia,

esperando de se embacarem, ou verem o que se

determinava ; e o capitão do navio donde estava lhes

disse de largo que era necessário irem por terra cento

e cincoenta delles por se não poder escusar, nem fazer

outra couza : e que elle os havia de esperar á enseada

grande, outo ou nove legoas daqui para a banda do
Sul, onde já alguns tinham chegado ; e ahi fariam

outra embarcação, achando algum género de manti-

mento ; ao que os da terra responderam que sahiase

elle fora aos ordenar e dar capitão, e lhes desse armas
com que se defendessem, pois as não tinham, e as

haviam mister, e que recolhesse os meninos e doentes

que todos estavam em terra, os quaes não podiam
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caminhar por ella. O qual tornou em reposta que
não era já tempo de sahir em terra, e em quanto ás

armas lhes daria das que pudesse, e assim alguma
couza para os doentes. O que vendo a gente, e seo

máo propósito, lhe pedio que lhes desse um dos pa-

dres, e a João Gonçalves ou António Dias ; e pare-

cendo-lhe que João Gonçalves o não aceitaria, recor-

reo a António Dias, ficando-lhe e prometendo- lhe, e

ao padre Manoel Alvares, de ao outro dia os irem
tomar á enseada que já disse, onde os mandavam es-

perar ; o qual aceitou de muito boa vontade, como
valentíssimo homem que era, e mui robusto da sua

pessoa, de mui boa vida, antigo na índia, e havia

já invernado em Sunda : era casado em S. Thomé da
Costa de Choromandel ; e logo elle saltou no esquife

com seo astrolábio, compasso, e quarteirão, que to-

mava bem o sol, por lho a gente assim pedir
;

por-

que haviam por graça esperarem na enseada, vendo
que se acolhiam, e com elle Thomé Jorge, valente

mancebo natural de Lagos, com sua espingarda, que
o capitão lhe deo, e assim também a bandeira das Re-
líquias, e o padre João Roxo Valenciano com um
Crucifixo nas mãos ; e assim também outro padre de
sua companhia, chamado Pedro de Castro, bom ho-
mem e virtuoso, que comnosco veio do Brazil, com
dezejos de ver a índia ; assim os deitaram no esquife

da banda de Samatra, dizendo aos da terra que pas-

sassem pelo váo, em quanto tinham maré vazia e o
podiam fazer, e se colhessem todos á bandeira que
os esperava.

E deitando-se alguns a nado ás embarcações que os
recolhessem o não qnizeram fazer, podendo, e lhe de-

fenderam com muitas pancadas e espaldeiradas o che-

gar a ellas ; com que deram ao mar com outros, que
iam já nellas apegados, podendo ainda levar mais de
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sessenta homens, deixando em terra meninos e doen-

tes, sem consolação nenhuma, nem partirem comnosco
das armas que levavam. Foi este um cruel íeito, mi-
seravel e mui lastimoso, e outro segundo naufrágio, e i

o mais triste apartamento que se nunca vio ; ficando

ás mulheres seos maridos em terra ; e a outros pais e

filhos, irmãos e amigos, segundo a sorte foi de cada
um ; e todos sem esperança de se verem mais uns ao&

outros. Eram as lagrimas, gritos e clamores tamanhos,

que penetravam os ceos. E porque não pareça que por

ser um dos que em terra ficaram praguejo, deixarei
\

de tocar muitas couzas mui mal feitas, dignas de muita i

piedade. •

Passados logo todos da outra parte de Samatra, pelo

váo, onde estava a bandeira, deixando cada um seo

fatinho, por ir mais despejado e leve, cada um com as

armas que tinha ; sabbado, véspera de Ramos, come-
çámos nosso caminho, com o Crucifixo diante, que o
padre levava por terra para a parte do Sul, a derrota 1

de Sunda : éramos cento e setenta e duas pessoas, en- 1

tre as quaes havia muitas de qualidade, e as do mar í

eram no navio grande cem pessoas, duas mais ou me-
nos, e na galueta dezoito, e no esquife quinze.

As embarcações com vento fizeram se ao mar; e

este dia e o seguinte, que foi dia de Ramos, andaram
bordejando defronte da ilha donde sahiram. Indo as- ^

sim nosso caminho, chegando ao rio da agoa doce^ i

que dantes se passava a nado, posto que de maré va- '

zia, determinávamos fazer jangadas, com outra que já

nelle lá estava, para passarmos além ; e metendo-se

alguns nelle para passarem a nado, foram tomando pé,

achando- o em todo elle ; e assim se puzeram da ou-

tra banda, dando a nova de tão manifesta mercê, co-

mo esta era, e em que Nosso Senhor começava a usar

comnosco de suas grandezas e misericórdias.
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Passados da outra banda do rio, em dobrando uma
ponta que metia bem ao mar, vimos tornar a nós a

galueta, de que se deitou a nado com muito perigo

Pêro Luis escravo do mestre, que vinha ver se podia
fallar secretamente com algumas pessoas a que nas

embarcações iam grandes penhores. Com a qual vinda

houve entre nós grandes brigas e contendas, porque
Jogo antes de chegar houve muitos que arrancando
das espadas se puzeram a guardar a praia, e que se

não deitasse ninguém ao mar, pondo as espadas nos
peitos aos que se chegavam á borda d'agoa ; e ao ne-

gro defenderam que não sahisse fora, e se não que o
matariam, e da agoa disse da parte do capitão, que
sendo caso que ao outro dia o não achassem na en-

seada, onde dissera, que fossemos avante até umas
ilhas, que seriam mais de vinte legoas. A que dando
em reposta o que áquelles e ao padre bem pareceo,

quasi por força o fizeram tornar a embarcar, e aquella

noite nos agazalhámos ao longo da praia boas quatro
legoas donde partimos, comendo de alguns saguins

brancos que achámos.
Ao outro dia, rompendo a Alva, começámos a ca-

minhar sem ordem nem concerto, trabalhando cada
um de chegar primeiro á enseada, que seria dahi boas
cinco legoas, parecendo-Ihe que nisto estava sua sal-

vação
; á qual chegámos a pouco mais de meio dia,

attribulados e cançados pelo ruim caminho que andá-
mos, quasi sempre com a agoa pelos peitos, por ar-

recifes mui grandes, e pedras tão agudas, que leváva-

mos os pés abertos com mil cutiladas, que penetravam
o vivo, a que não havia outro remédio senão embru-
lhar os vestidos nelles, e com a dor nos esquecia bus-

car de comer.
Chegando á enseada, e não vendo couza viva, nem

na terra nem no mar, creo a gente o que lhes vinham

7 VOL. Ill
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dizendo alguns experimentados naquellas couzas, que
se não apressassem tanto, e repouzassem, e tomassem
o caminho mais de vagar, em que ainda então entra-

vam ;o que tudo não bastava para quererem repouzar e

deitar pelo meio da calma, que nos assava vivos, por
dobrar a ponta, enganando-se que na volta nos acha-

riam ; onde chegámos ao pôr do sol bem fracos e re-

laxados, e nos apozentámos ao longo de um pequeno
regato, refrescando-nos com agoa e alguns palmitos

mansos, de que nos fartámos, e nos houvemos com el-

les por mui ditosos e contentes, e determinando de ca-

minhar dahi por diante com melhor ordem, assim para

buscar algum género de mantimento, como também
por segurar nossas vidas dos inimigos.

Juntos ao outro dia pela manhã, ordenámos e fize-

mos nosso capitão a António Dias, que já o era, e al-

feres a que se entregasse a bandeira ; e ouvidor que
entendesse e determinasse as differenças, de que se fez

auto assignado por todos.

Começámos nosso caminho nesta ordenança : ia dian-

te o alferes com a bandeira das reliquias, com cincoen-

ta homens dos mais esforçados e sãos, com uma es-

pingarda e alguns piques, e dardos tostados ; após es-

tes um tiro de pedra, iam os padres com o Crucifixo,

e vinte homens com elles, com outra espingarda, e le-

vavam entre si todos os meninos e doentes, com ho-

nesto passo, e detrás ia o capitão com o guião, e toda

a mais gente ; e para se buscar de comer iam obra de
cincoenta homens mariscando pelas praias e arreci-

fes.

Desta maneira fizemos nosso caminho, atravessando

este dia um mato mui espesso de uma legoa e meia ;

e andando algumas seis legoas, já quasi noite nos apo-

zentámos ao longo de um claro rio de agoa doce, de

que nesta terra ha muitos.
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Neste mesmo dia foram as embarcações surgir en-

tre cinco ilhas limpas, sem nenhum fundo nem baixo,

e sobre a tarde se fizeram á vela para dentro de uma
enseada que defronte tinham, mui grande, e teria na
boca doze legoas de ponta a ponta ; e surtos manda-
ram á terra buscar agoa, que acharam muito boa; e

já bem tarde viram uma vela grande ao mar, que vi-

nha surgir entre as m.esmas ilhas; onde tanjbem pa-

rece queria fazer agoada, como quem sabia a terra ; e
tanto que o capitão houve vista delia, fez esquipar e
fazer prestes ambos os bateis, e no esquife meteo Ruy
de Mello o de Banda, e Christovão de Mello, filho de
Ruy de Mello, que foi capitão da Mina, Ruy Gonçal-
ves da Camera, e João de Souza, e outn?s, que seri; ni

até vinte e três homens ; e na galueta foi João Gon-
çalves ; e com elle Bento Caldeira, e Balthezar Mari-

nho, e Lourenço Gomes de Abreo seo irmão, e ou-

tros que faziam numero de vinte e cinco homens, cem
algumas paneilas de pólvora que se puderam reme-
diar, em caqueiros velhos, e um china do piloto, que
sabia muito bem a lingoa malaia, que se entende por
toda esta terra, e os encomendou a Deos, que fossem

saber delles quem eram, e onde estávamos, e se fre-

tariam aquella em.barcação ou se lha venderiam, ou
outra alguma para tornar pela gente? E quando não
lha tomassem por força de armas; porque não havia

nas embarcações couza do mundo para comer; que
despois que partiram do arrayal só sete tremoços e

cinco azeitonas com meio coco de agoa, comia cada
um cada dia; e com isto as poucas esperanças de ne-

nhum mantimento ; de maneira que vinham todos com
muito perigo das vidas : mas Nosso Senhor que nunca
faltou em taes tempos, veio com sua misericórdia, e nos

trouxe este junco, e depois outros, para se salvarem os

da terra, porque de outra maneira nos não pudéramos
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salvar nem se soubera nunca de nós, ainda que fôra-

mos mil homens e muito bem armados.

Partidos os nossos á boca da noite, com bom luar

que fazia, chegaram ao jnnco ás onze horas, que es-

tava afastado dos nossos mais de três legoas, e os ne-

gros estavam já postos em armas, a que o nosso lin-

goa perguntou que gente eram ? a que nunca respon-

deram : e perguntados se venderiam aquella embar-
cação e alguns mantimentos? disseram que não eram
mercadores, senão gente de guerra e achens, como
que com isso os temeriam

;
porque todas estas nações-

da banda de Samatra os temem como a próprios de-

mónios : e tem feito muitas guerras aos portuguezes

destas partes: e lançaram logo de si um grande chu-

veiro de setas, todas de peçonha, com que feriam

muitos dos nossos, e os bateis ficaram todos encra-

vados, e respondendo-Ihe com os berços pelos costa-

dos, a galueta de uma parte e o esquife da outra, e

remando mui rijo a elles, os abalroaram pela popa,

onde foram de cima feridos de tantas azagaiadas e

frexas, que foi necessário remarem atrás pelo muito

danno que lhe faziam, por serem muito razos, e o

junco muito alteroso, e não lhe chegavam a cima

quasi com os piques, e afastados o varejavam bem
com a artilharia ; e ordenaram tomarlhe o paráo que

por popa tinham, por não fugirem nelle ; e abalroan-

do- os outra vez por popa lhe tomaram o paráo, e

deitaram dentro no junco algumas panellas de pól-

vora, que nunca tomaram fogo, e os negros peleja-

vam como valentes homens, não tendo em conta nada,.

e dando a cada tiro que lhe atiravam grandes apupa-

das, e da quarta vez foram abalroados e entrados dos

nossos, fazendo-lhes mui dura resistência
; entrou pri-

meiro que todos um Bernardo da Fonseca marinheiro,

e apoz elle João Gonçalves ;
que o tirou das mãos
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dos negros, livrando-o muito mal ferido ; e apoz es-

tes entraram outros que os acabaram de vencer, e os

mais se deitaram ao mar, onde se afogaram, e foram
mortos dos nossos que nos bateis estavam, e acha-

ramse cinco vivos debaixo da cuberta. Foram feri-

dos dos nossos dez homens na galueta e cinco no es-

quife, e todos muito mal, a que valeo não morrerem
todos o páo contra a peçonha que levavam, que lhes

deo o piloto, em que logo mastigavam e não morriam.
Havida que foi a vitoria, que seria uma hora des

pois de meia noite, mandaram os capitães no paráo
do junco três homens com a nova ao capitão que vi-

nha já a remos em busca delles a acodir-lhes, porque
ouvio as bombardas, e não os vendo cuidava que
eram tomados ; e com a nova deram todos graças a

Deos, e o capitão se foi logo no paráo ao junco a
dar os agradecimentos a todos ; e deixando nelle

Pedr'Al vares com a mais gente necessária que o fi-

zessem á vela para a enseada, se tornou com os feri-

dos e os cinco negros amarrados, e mçtidos logo a
tormento ; souberam de um delles, que só quiz failar,

que estávamos no próprio lugar e paragem em que
nos faziamos, que era a Costa de Samatra, e elles

eram dahi três jornadas : iam carregar de farinha de
Sagú que é o seo mantimento, e levavam para resga-

te ferramenta de todas as sortes em fardos por enca-

var, e umas contas amarellas, e manilhas de latão ; e
acháram-lhe quatorze ou quinze fardos de arrôs, que
fez a todos mui alegres pela necessidade que delle ti-

nham ; epela mágoaque tinham dos companheiros que
nos mataram no arrayal, e cruzes que nelles fizeram,

se lhes cortou a cabeça a cada um a bordo, com um
machado ; o que elles soffreram com tão grande ani-

mo uns perante os outros, que acabado de matar um,
e lançando-o ao mar, se oíferecia logo o outro conx a.
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cabeça ao talho ; e deose a vida a um, que era sec

piloto, que sabia a navegação desta Costa, e tínhamos
deile necessidade.

Ao outro dia pela manhã, que foi o primeiro de
Abril, mandou o capitão a galueía atrás a dar as boas
novas aos que vínhamos por terra, de como tinha

embarcação para todos ; e foi nella Bento Caldeira

para comnosco vir por terra, e nós caminhámos na
ordem já dita, umas vezes com mui grandes calmas,

e outras com infinitas chuvas ; e passando grandissi-

mos matos e íngremes e riscósos penedos, nos quaes
trabalhos nos fez Nosso Senhor grandíssimas mercês,
porque era tanto o peixe que ás mãos o tomávamos,
e matávamos ás pancadas ; e tantas as lagostas e ou-

tros géneros infinitos de mariscos, cocos e palmitos,

que despois da jornada do dia comprida, toda a noi-

te se gastava em assar e cozinhar. Em uma terça fei-

ra á tarde primeiro de Abril, encontraram os que iam
íiiante dous lagartos, um delles tanto que ouvio o ru-

mor da gente se meteo pelo mato com grandíssimo
estrondo : e o outro se tornava para o mar, tão gran-

de e façanhoso, que parece fabula dize-lo; seria mais
de cinco varas de comprido, e tão grosso como um
tonel, cuberto por cim.a de umas conchas verdes, com
uns vieros pretos em parte muito bem pintados ; e
em sentindo a gente arremetco com. um maravilhoso
Ímpeto, com a boca aberta, pela qual caberia ura

grande boi, de que todos fogiram por cima de umas *

pedras, e o lagarto foi cahir entre as aberturas de
uns altos penedos, onde encalhou e ficou entallado de
maneira que se não podia manear, e não era senhor
mais que de mui pequena p?irte do cabo, com que
jugava e batia, e espalhava a agoa mui alta e mui lon-

ge ; e alli foi morto ás espingardadas e lançadas ; e

•esfoUado se repartio entre a gente toda, a que abas-
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tou a metade deíle, com a qual houve grande festa,

porque assado parecia muito bom carneiro, tal tinha

o gosto e sabor, e guardaram delle para o outro dia.

Caminhando a quarta feira dous de Abril, por uma
fermosa praia, entre as onze e doze do dia, vimos vir

a nós a gulueta, que nos poz a todos em muita con-

fusão, pelo que logo se proveo com tempo no que
nos cumpria, e se lançou um pregão da parte do ca-

pitão, que sob pena de morte nenhum homem passas-

se uma risca que se fez na praia, e ao longo delia

mandou o capitão pôr quinze ou vinte homens com
suas armas, a que mandou que logo matassem qual-

quer que passasse. Ordenado isto, surgio a galueta

um bom pedaço ao mar, por as ondas serem mui em-
poladas ; Bento Caldeira se deitou a nadar, ao qual

não deixaram tomar terra, mas que do mar dissesse

o que queria ; mas vendo quão cançado vinha, e o

grande espaço que nadara, lhe foi concedido sahir fo-

ra ; apoz elle veio Bastião Alvares da Fonseca, e as-

sim Álvaro Freire, e outros, e contaram tudo o que
acontecera, e que tinham um junco e o seo paráo,

em que todos caberiamos, e acabado de se fallarem

todos, e se gratularera com seos amigos e conheci-

dos, nos puzemos diante do Crucifixo, que o padre

em suas mãos tinha, de joelhos, e lhe dêmos muitas

graças, e em vozes altas lhe pedimos misericórdia. E
pedindo Bento Caldeira os doentes para os levar,

nunca se puderam embarcar, porque o não podiam fa-

zer senão a nado ; e assim se recolheram com muitas

lagostas e pedaços de lagarto que lhe dêmos, e mui-

tos cocos e palmitos de que se carregaram, dizendo-

nos que até o outro dia seriamos até onde estava a

armada ; e que elles iriam á nossa vista e em nossa

companhia.

Tornando a nosso caminho, viemos este dia em
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mui grande trabalho e oppressão
;
porque desde a ma-

drugada que partimos, nunca achámos agoa,e era o sol

tão quente que nos assava, e com as esperanças de a

achar cedo fomos até as duas horas despois do meio
dia, aonde parecia por ser a terra de muitas aber-

tas para dentro do mato acharíamos alguma, a qual

nuncs por mais que a catámos a achámos; e estando

nesta agonia e congóxa, cortando uai soldado acaso

uma verde rota, de muitas que d is grandes arvores

estavam dependuradas e vinham beijar o chão, que
são como canas de Ptntugal, ede sua feição, mas são

mociças, mui rijas e fortes, de que se serve-n em todas

estas partes de cordas, assim na terra como no mar,

começou (como dantes dizia) a correr delia agoa em
fio, que pondo-a, pela muita necessidade que delia ha-

\'ia, o que a cortou na boca, achou que era doce e muito

boa, e se fartou delia ; do que dando rebate a todos

fizemos o mesmo, e bebemos e nos refrescrámos, e far-

támos; e assim nos remediou Nosso Senhor desta vez;

e despois de passada a festa, tornámos a nosso cami-

nho, em que andámos o que de dia ficava, e bom pe-

daço da noite, por bem roim caminho, sem nunca

achar agoa; e quasi ás onze horas a achámos entre

umas pedras, onde se não esper iva ; e aqui veio sur-

gir a galueta defronte de nós. Foi tanto o peixe que

ao luar em umas tójas tomámos, que o deixámos por

ahi ; muitas tainhas, mui grandes e boas choupas e la-

gostas infinitas; e mais se gastou da no;í.e em cozi-

nhar e comer, do que em dormir e repousar. Vindo a

manhã, quarta feira, que foi de Trevas da Semana
Santa, se despediram de nós os da galueta, dizendo que

aquelle dia, se andássemos bem, seriamos com a nossa

gentí, e ellcs pôde ser que lhe seriam lá necessários!

e tornámos ao nosso caminho, de que nnnca nos virá-

mos com o grande desejo que tinhamos de chegar, nâo
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dando credito a nenhuma couza, senão ao que os olhos

vissem bem claro.

Sexta feira de Endoenças, quatro dias de Abril, vie-

ram surgir onde a nossa armada estava, duas lanchas
;

que a rào viram, por não ser ainda bem manhã ;

contra os quaes mandou logo o capitão o esquife e a

galueta, e em lhe começando a atirar com os berços

que levavam de proa, se lançaram logo os negros ao

mar para uma ilha de que esfavam muito perto. E es-

tas lanchas com um esquife vinham carregadas de mui-

tos bons mantimentos que levavam para outra parte;

com a qual esmola deram todos muitas graças a Deos,

porque era tanto o mantimento, que não havia onde
se agazalhar; e ás nove horas do dia veio outra lan-

cha carregada dos mesmos mantimentos, a qual foi to-

mada também, e os negros se lançaram ao mar e se

afogaram ; seriam estas lanchas tamanhas como as bar-

cas de Coina.

Era o prazer mui grande em todos, com tanta em-
barcação e mantimentos, e desejavam já verse juntos

comnosco ; e não querendo o capitão perder o gosto

e alvoroço de tão boa nova, e que elle fosse o que a

desse á misera gente que p<ir terra vinha para allivio

de seo trabalho, logo se meteo ao caminho, deixando

a armada entregue a pessoas de credito e confiança.

A's quatro horas despois do meio dia, nos encontrá-

mos uns com outros com muitas lagrimas de todos, e

o capitão nos abraçou um por um, pedindo perdão do
passado ; o que foi ordenança divina para nos salvar-

mos todos os que ali éramos, se não fora nosso des-

cuido e confiança, que nos apoquentou, como direi

adiante.

Indo nós assim pelo caminho, encontrámos a mais
^ente, que vinha a nos dar embarcações, e não fallo

nos abraços e lagrimas de todos, porque o discreto
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leitor saberá que taes deviam de ser entre gente muito
liada por amisade e parentesco, sem nenhuma espe-

rança de se verem, contando cada um o que lhe acon-

tecera.

Detivemo-nos aqui em nos apparelhar, e prover de
lenha, e fazer agoada até dia de Páscoa, e o capitão

repartio pelas embarcações capitães e gente do mar, e

a mais que nella havia de ir, e com os mantimentos
necessários, e assim fizemos nosso caminho na volta

de Aloéste a demandar uma ilha que chamam Mitáo,

muito povoada ; e á segunda feira primeira Oitava, fo-

mos amanhecer sobre a ilha, e despois de muitas tor-

mentas e alagados, e perdidos muitas vezes, nos ajun-

támos todos e surgimos na boca do rio, onde logo aco-

diram muitos negros de cores baços, muito bem pos-

tos no chão, lustrosos, e bem tratados, e alguns se me-
teram em almadias para virem a nós, mas não ouza-

ram de chegar. O capitão mandou o esquife á terra, e

nelle um seo jáo por lingoa que em malaio lhe per-

guntasse que rio era aquelle, e em que terra estava :

e pedindo elles um dos nossos em reféns, que lhes foi

dado, veio a nós um negro mui apessoado, e que pa-

recia ser pessoa principal, e disse que aquelle rio era

de Menencabo, onde então residia um filho d'El-Rei

de Campar, e sabendo sermos portuguezes nos disse

que podianios entrar para dentro do rio, e nos tirás-

semos daquella costa que era mui brava
;
porque elies

eram muito amigos dos portuguezes e tinham grande
trato com os nossos de Malaca, e que nos proveriam de
tudo o necessário ; com o qual movido o capitão, posto

que com differentes conselhos, porque uns diziam que
nos não confiássemos dos negros, outros diziam que
sim, mandou que entrássemos para dentro.

Vieram este dia alguns cem negros a ver-nos, e ao

sabbado pela manhã, doze que foram de Abril, veio á
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capitania o Xabandar da terra, que é o seo governa-

dor, bem acompanhado, e fez ao cí pitão muitos offe-

recimentos, e disse |ue podiamos estar mui seguros,

porque elle era Xeque desta terra, v^assallo d'El-Rei,

muito amigo dos portuguezes ; o qual Rei estava dahi

jornada de um dia ou dous, e que já lhe tinha nian-

dado recado de nossa chegada, e nào podia tardar mui-

to ; e que entrássemos bem para dentro, onde estaría-

mos mais seguros; a que o capitão por tudo deo os

devidos agradecimentos e graças, e que assim o faria.

E logo se foi pelo rio acima, e surgio pegado com terra

junto dos Baleus d'El Rei. Neste dia vieram algutis

negros com gallinhas e arroz, e outras couzas a resga-

tar.

Logo ao domingo, treze do mez, ás duas horas des-

pois do meio dia, veioEl-Rei pelo rio acima, com gran-

des atabalinhos, búzios, buzinas, e campainhas; trazia

consigo até outenta almadiascheas de gente armada, e

mui luzida com seos crisses, os mais delles de muito pre-

ço, rodellas, e azagaias de mui luzentes ferros. Chegada
El Rei, a quem s.'dvou a nosa artilharia, se foi á terra

assentar no seo Bandel em um alto assento que para
elle estava feito; e abaixo delle os seos principaes

; e

antes de lhe o capitão ir fallar lhe mandou um pre-

sente por António Soares, moço da camera d'El Rei,,

couza muito acostumada nesta terra não aparecer couza^

alguma perante a El Rei com as mãos vazias. Foi o
presente quatro covadcs de grã, e quatro de veludo
cramezi, e outros tantos de setim da mesma cor, e um
pedaço de veludo verde, e umas copas de vidro cris-

talino mui fermosas, e um espelho mui rico, com que
folgou muito, e deo em reposta, que era aquillo de ho-

mens perdidos, e de que se não esperava nada : E per-

guntando que fazia o capitão? lhe disseram que ficava

comendo. Respondeo que onde os Reis estavam e che-
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gavam não comiam os capitães. Palavras por certo não
esperadas de bárbaro.

Vindo António Soares foi logo o capitão á terra

acompanhado de três ou quatro pessoas o melhor con-

certados que para o tempo puderam, a visitar e fallar

aEl-Rei, que era mancebo mui gentil homem, e estava

ricamente vestido com seo cris guarnecido de ouro, e

uma touca na cabeça de muito preço, o qual agasalhou

e íez muita honra aos nossos, com mostras de conten-

tamento ; dizendo ao capitão por um negro que fallava

mui bem portuguez que visse o que queria delle, que
tudo faria; porque era filho d'EI-Rei de Mcnencabo,
irmão em armas d'El-Rei de Portugal; e se quizesse

mandar alguns por terra a Malaca, que elle os manda-
ria lá mui seguramente dentro de dez dias, e os man-
daria entregar ao capitão dentro da fortaleza. Do que
dando lhe o capitão seos agradecimentos lhe contou

seos trabalhos até chegar alli, de que se elle compade-
ceo muito ; e tornou em reposta que elle estava pres-

tes para tudo quanto delle quizessemos ; e dava dahi

por diante licença aos seos que nos vendessem manti-

mentos e resgatassem comnosco ; e que folgaria que
lhe vendêssemos a nossa artilharia, que em extremos
desejava, ou lha déssemos a troco de alguma embar-

cação grande em que nos fossemos. Do que o capitão

se escusou por boas palavras, dizendo que era d'El-Rei

de Portugal, e não sua, e que a havia de tornar ao seo

Viso-Rei da índia, que lha entregara ; mas que se Sua
Alteza tinha guerra com alguns comarcãos seos que
nós iriamos lá pelejar por seo serviço ; com que ficou

satisfeito, e se despedio, dizendo que o seu Bendara
nos dana razão e recado de tudo, rogando que tor-

nasse a entrar a artilharia, a qual folgou muito de ver.

E dahi por diante veio a gente da terra a resgatar gal-

linhas, capões, e arroz a troco de facas, pregos, e ou-
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trás couzas ; com que todos estavam contentes e nos

dávamos por navegados, e ião seguros como se esti-

véramos em Malaca. Eram tantos os negros que vi-

nham resgatar comnosco, com muito arroz, gallinhas,

capões, inhames, figos, sal, beringellas, pimenta, e ou*

tros mantimentos, e algum ouro em pó, mostrando-se

muito nossos amigos, que com a muita conversação

e amisade se preverteo a boa ordem que dantes tinha-

mos, e não houve mais vigia, nem quem curasse delia

;

todos dormiam em terra, e ninguém nas embarcações,

tào confiados, como se o fizeram dentro em Lisboa.

Com este descuido, confiança, e fingida amisade dos

negros não attentámos em muitas almadias que estes

((uatro ou cinco dias sempre vieram de fora carrega-

das de gente de armas, e em cima quatro cocos com
que a encobriam ; nos quaes dias elles ordiram e de-

terminaram nossa destruição, estando a mais da gente

em terra, ou quasi toda, como já disse ; e assim tam-

bém estava D. Francisca, que acodio a um accidente

<ie pedra, que veio a seo marido, a qual era moça ga-

lante, e muito dama
;
quando uma madrugada, deza-

sete de Abril, com muita chuva e maior trovoada, de-

ram os mouros em nós, com grandes gritos, e seriam

bem dous mil homens; e achandonos dormindo e bem
descuidados, mataram muitos primeiro que entrassem

em acordo, que seriam mais de cincoenta os que logo

morreram, e outros escaparam muito feridos, fugindo

pela praia para as embarcações ; e outros se fizeram

em um corpo, fazendo-se prestes para pelejar; e seria-

mos trinta homens, quando veio ter comnosco um es-

quadrão de quinhentos negros com grandes gritos, co-

mo vencedores, nos quaes demos Santiago com só os

dous piques e espadas, de que as mais eram quebra-

das, e as copas e pelotes no braço, e os levávamos pela

praia acima ; e o nosso navio, esquife e galueta vinham-
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pelo rio abaixo, em que vinha o capitão e os que se

puderam acolher, esbombardeando a praia, e recolhen-
do a gente que ao longo delia estava, tomando os que
podiam de inimigos, que nos tolhiam a embarcação,
em que os nossos fizeram grandes finezas de valentia

;

e morreram dos nossos sessenta homens, entre os quaes
foram muitos de qualidade, e com elles ficou D. Fran-
cisca, que com seo marido dormia em terra, como já
disse; o qual vindo diante delia com um montante,
defendendo se, foi cercado de muitos inimigos e morto.
l^elo que se sospeita que ella será viva ; e com ella fi

cou um seo irmão chamado António Rodrigues de
Azevedo, e uma moça que vinha comnosco do Brazil.

Ficou -nos em terra todo o nosso fato, e o que mais
sentimos a maior parte do mantimento, ou quasi todo,
que estava a enxugar. Valeria o que nos ficou dez mil
cruzados, e dahi para cima ; e sabidos pela barra fora

ás nove horas do dia bem tristes e desaventurados, as-

sim todos nus em carnes e muito feridos, de que mor-
reram despcis dez ou doze, nos puzemos a caminho

;

não houve aqui lagrimas pelos mortos, porque cada
um tinha que chorar em si, e cont:ir de como escapa-

ra, de que ainda se não tinha por seguro.

Ao cabo de muitos dias, com tormentas, trabalhos,

e desaventuras innumeraveis, a vinte e sete de Abri!,

viemos ter ao porto de Banda em Sunda, sem. saber
onde estávamos ; e vindo todos mui cançados do re-

mo, e trabalhos, com vozes altas pedíamos misericór-

dia a Nosso Senhor, a qual elle nunca negou ; e assim

a concedeo este dia, que sendo ás doze horas delle,

passou tão perto de nós um paráo, que nos ouvio fal-

lar portuguez, e nelle vinha um mancebo que era por-

tuguez, e conheceo logo que éramos os de que já sa-

biam, e nos esperavam, veio ao navio grande, onde
nos disse e mostrou que estávamos no porto defronte
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de Sunda á vista das nossas naos^ de que era capitão

Pedro Barreto Rólim; e como já lá era João Gonçal-

ves com seos companheiros e o capitão mór sabendo
de nós o tornara a mandar com refresco em nossa

busca. Cada um pôde cuidar onde chegaria, e como
seria festejado tamanho extremo de prazer, que ainda

não criamos; e o capitão ihe deo de alviçaras um pe-

daço de grã para uma cabaia, e elle se tornou com a

nova de nossa vinda.

Elle ido, e dada a nova aos nossos portuguezes, as-

sim os do mar como os da terra, se embarcaram to-

dos em bateis da armada, e muitos para os que havia

no porto ; e com grande festa e prazer vieram em bus-

ca de nós, contendendo uns com outros quem primeiro

chegaria ; a sobre a tarde, já quasi noite, chegou o ba-

tel da capitania, e apoz elle todos os outros, que so-

bre cada um querer levar m.ais hospedes comsigo não
tiveram poucas differenças, e palavras dignas de muito
amor e piedade, e de muito mais caridade ; não falta-

vam muitas lagrimas no recebimento de muita lasti-

ma, e dor da nossa piedosa visão ; e com palavras

meigas e brandas consolavam nossos espiritos, e muito
mais com benefícios e boas obras, vestindõ-nos a to-

dos de muitas sedas da China de mui diversas e ale-

gres cores: de maneira, que o havíamos por sonho e

couza de encantamento ; emprestando aos mais dinheiro

para irem logo ganhar sua vida, e para isto não era
necessário parentesco, mas bastava sermos de sua pá-
tria, e dar-lhe novas delia.

Seriam duzentos e quarenta portuguezes, dos quaes
estavam já de verga alta para a China cento e ses

senta, e os outros ficavam para invernar em Sunda e
Calapa, doze legoas daqui, de um rei muito mais ami-
go nosso que nenhum outro destas partes, nem que o
treidor de Menencabo

;
por aqui fazerem estes portu-
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guezes sua fazenda, e irem para o anno á China com
suas mercadorias.

Detivemo-nos aqui em Sunda e em Calapa (onde o»
portuguezes que ahi residiam não ousaram comnosco
menos que os de Sunda) em restaurar e convalecer

vinte e seis dias; onde nos morreram dez ou doze ho-

mens de comer muito
;
porque Jhes nâo soffria o de-

bilitado estamago o que nelle lançavam ; e dahi parti-

mos para Malaca, por mandado e ordem do capitão

mór Pêro Barreto, mui bem apercebidos e providos do
necessário, em que Gonçalo Vaz de Carvalho, capitão

e senhorio de uma nao ganhou muita honra, porque
embarcou nella todos os doentes e os pôs em Malaca
á sua custa, em que gastou muito dinheiro, onde che-

gámos aos vinte e cinco de Julho, fazendo-se logo pres-

tes o capitão, fronteiros e cidadões, para lhes não ga-

nharem nada os de Sunda e Calapa
;
porque preten- j

diam entender nos benefícios e boas obras no qual '•

João de Mendonça, capitão que então era da fortaleza

o fez mui magnificamente, vestindo e repartindo a to-

dos os pobres, dando meza sempre emquanto durou o
tempo de sua capitania a mais de cento e trinta homens
continuamente, provendo outros de fora, e dando-lhe

muito do seo. E aqui em Malaca, apalpados da terra

e da peçonha, que já de dias traziamos no corpo, jun-

tandose virem os homens gastados e consumidos do
caminho, morreram mais de vinte : nós outros ficamos

esperando monção para a índia, que será em Dezem-
bro ; e alguns da nossa corhpanhia foram na armada
da China, outros ficaram em Sunda e Calapa com seos

amigos, parentes e conhecidos.

P2 na verdade quem bem quizer olhar, ninguém se

espantará destes trabalhos, que para elles nasceo o ho-

mem, como diz o Santo Job; e muito miis merecem
os homens por seos peccados, segundo o que diz o
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Psalmo Beati quorum. Muitos e differentes são os açou-
tes do peccador ; e todas estas fortunas e fadigas, e

outras differentes destas, estão profetizadas para todos
aquelles que navegam e andam sobre as agoas do mar,
pelo real Profeta David no seo Psalmo lo6 onde fal-

lando neste caso diz : Os que descem ao mar nas nãos,

fazendo operação nas agoas muitas, esses viram as obras

do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Deter-

minou e veio logo o espirito da tempestade, e levan-

taram-se suas ondas, e sobem até os ceos, e descem até

os abismos, e as suas almas em taes trabalhos pasma-
ram, turbaram 'Se, e moveram-se, como alienados do
sizo pareceo todo seo saber. E nisto chamaram ao Se-

nhor quando estavam attribulados, e de todas as suas

necessidades os livrou, e tornou a tempestade em um:

vento fresco e suave, e abrandaram as ondas do mar;
alegram-se porque cessou sua fúria ; e emfim os pôz

no porto de seo contentamento.

Pois que isto está sabido e averiguado, como este

Santo Profeta nos ensina, a todas estas misérias e a
muito mais se oíferece quem navega. Pelo que a ex-

periência nos ensina que quem o pôde escusar vive em
mais tranquillidade de espirito de tanta confusão; e
antes com menos na terra, que atravessar o mar por
couzas tão transitórias e de pouca dura ; e na terra vi-

ver como bom christão, cumprindo a Lei de Deos den-
tro no grémio da Santa Madre Igreja de Roma, e mul-
tiplicando os talentos que o Senhor a cada um de nós
entregou

;
porque dando-lhe boa conta mereçamos ou-

vir delle no porto de salvação aquella suave voz : Vem
bom servo e fiel, porque em pouco foste fiel, sobre

grandes couzas te porei ; entra em o prazer e conten-

tamento de teo Senhor, que é a Gloria. A qual elle por
sua bondade nos queira dar.

8 YOL. III





NAUFRÁGIO
Que passou

Jorge de Albuquerque Coelho

Vindo do Brazil para este reino no anno de i^à^

ESCRITO

POR

BENTO TEIXEIRA PINTO

Que se achou no dito naufrágio



PROLOGO AO LEITOR

COSTUME foi mui recebido entre os antigos, quan-
do alguma pessoa escapava de notável perigo

ou enfermidade, apresentar no Templo uma
taboa, em que o perigo que passara estivesse escripto.

Prova ser isto assim Strabo, no outavo livro de sua

Geografia, dizendo que o primeiro que poz a mede-
cina em arte foi Dippocrates, recolhendo todas estas

taboas e escritos em que se continham as doenças que
succederam a cada um, e o remédio de que contra el-

las usara. Pois sendo assim (benigno leitor) não creio

que deixará este breve summario de um naufrágio tão

estranho como este, de ser bem recebido, pois ambas as

razões tem por si. A primeira, a obrigação que temos
todos os que chegámos vivos deste trabalho a porto

de salvamento de notificarmos ao mundo a mercê que
a Virgem Madre de Deos nos fez em nos livrar dos
estranhos e não cuidados trabalhos que passámos: e

a segunda, mostrar o remédio de que nos neste caso

tão temeroso aproveitámos, que foi de muitas bgri-

mas, contrição, e arrependimento de culpas passadas,

pedindo de continuo misericórdia a Nosso Senhor. E
nenhuma couza esperei menos que poder este naufrá-

gio vir a ser sabido por escripto: porque ainda que
nossa natureza é sugeita aos trabalhos, todavia não
agazalha bem a lembrança delles, pela pena que nos
dá o que vimos com os olhos. E quem diz que a lem-

brança dos trabalhos passados dá gosto, não se vio

nunca nestes nem em outros semelhantes; porque o
gosto que se recebe na memoria delles, nasce do des-
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canço em que se vê quem os passcu, e não do lem-

brar-se de ver tão particularmente a morte ao olho,

como dizem. E não haja ninguém por fraqueza o que

digo, porque Virgilio excellente poeta, em um tão va-

leroso e esforçado cavalleiro, como pintou em Eneas,

ppz muito receio de contar os trabalhos passados, di-

zendo que lhe fugia o entendimento da lembrança delles.

E por esta razão não esperei de escrever este discurso.

Pcrém por me parecer que seria ingrato ás grandes mer-

cês que de Nosso Senhor recebemos os que deste nau-

frágio escapámos, dos quaes eu fui um delles, e o mais

peccador, determinei fazer esta Relação, por ver quan-

tos annos ha que isto aconteceo, sem até hoje haver
pessoa que de couza tamanha fizesse memoria. E per-

suadido de alguns mer s amigos que a imprimisse, não
o quiz fazer sem que primeiro a mostrasse a Jorge de
Albuquerque, que nesta nao vinha : e como elle fosse

a principal pessoa da companhia, e o que mais traba-

lhos passou por nos animar e esforçar, assim com pa-

lavras de consolação, como com obras e orações que
de contino fazia a Nosso Senhor, não no achei remoto
desta lembrança em couza alguma ; antes me trouxe

á memoria outras mnitas couzas, de que eu estava bem
esquecido : e muitas mais deixei de escrever, as quaes
pediriam (a meo juizo) outro tanto papel. Mas por me
parecer que estas de que faço menção bastam para dar
motivo aos homens que louvem ao Senhor e tenham
sempre muita confiança na sua misericórdia, quando
nos maiores trabalhos se virem, quiz antes ser notado
de breve, que de preluxo. Porque meo intento prin-

cipal é ser Nosso Senhor louvado e glorificado de to-

dos : o qual usando da saa benignidade com affligidos

os tira de perigos, e chega a salvamento. Pelo que
peço não olhem ás palavras que são as que são, mas
ao intento, que é ser o Senhor louvado para sempre.



^M^M^^^MW^'

Naufrágio que passoti yorge de
Albttquerque Coelho vindo do
Brazil 710 anno de 156^

No tempo em que a Rainha D. Catharina avó
d'El-Rei D. .Sebastião governava este reino

de Portugal por seo neto, veio nova do Bra-
zil e da capitania de Pernambuco, que os mais dos prín-

cipaes dos gentios, que na dita capitania havia, esta-

vam alevantados contra os portuguezes, e tinham cer-

cados os mais dos lugares e villas que na dita capita-

nia havia. Pela qual razão a dita Rainha mandou a
Duarte Coelho de Albuquerque, que era herdeiro da
capitania, que a fosse soccorrer. E por saber e enten-

der quão necessário lhe era levar comsigo seo irmão
Jorge de Albuquerque Coelho, pedio á Rainha que
mandasse ao dito seo irmão que o acompanhasse no
soccorro daquella capitania, e fosse com elle para o
ajudar a soccorre-la, como foi, por lhe a dita Senhora
Rainha mandar que acodisse áquella necessidade, pelo

serviço que nisso fazia a Deos, e a El-Rei seo neto, e

ao bem do povo deste reino.

Chegou á dita capitania no anno de 1560 sendo elle
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de idade de vinte annos. E por ter já alguma expe-

riência das couzas da guerra, assim do mar, como da
terra, despois de seo irmão Duarte Coelho de Albu-

querque tomar posse da capitania e servir de capitão,

e governador delia, chamou a conselho alguns padres

da Companhia graves que estavam no coUegio que os

ditos padres tem na Villa de Olinda, uma das princi-

pães villas que ha na capitania de Pernambuco, e mui-

tos homens honrados dos principaes do governo da
terra, e se assentou entre todos que se elegesse por
geral da guerra e conquistador da terra da dita capi-

tania Jorge de Albuquerque Coelho, o qual como lhe

disseram que cumpria muito ao serviço de Deos, e
d'El-Rei, e bem do povo daquella capitania aceitar e
servir o dito cargo, o aceitou, e aventurou, e arriscou

perder a vida por fazer este serviço a Deos e a El-

Rei, e bem ao povo, e fazer o que a dita Senhora Rai-

nha D. Catharina lhe tinha mandado e encomendado.
Começou a fazer guerra aos inimigos no dito anno de
sessenta, com trazer em eua companhia muitos solda-

dos e criados seos, a quem dava de comer, beber, ves-

tir, e calçar á sua custa. E cinco annos que gastou ena

conquistar a dita capitania pelas montanhas e deser-

tos, verões e invernos, de noite e de dia, passou mui-
tos em si grandes trabalhos, sendo elle e os seos sol-

dados e criados feridos muitas vezes, pelejando algu-
mas vezes a pé e outras a cavallo. E quando se vinha
recolher a alguns dos lugares ou villas dos nossos por-
tuguezes, que via que não podia chegar com de dia,

no maior e mais fermoso bosque que achava se aga-
zalhava ao pé das arvores, com mandar fazer choupa-
nas de rama e palma, em que se agazalhassem os sol-

dados ; e estas ramas e choupanas maridava fazer por
muitos escravos que trazia em sua companhia, que ser-

viam de descubrir e vigiar o campo, e o lugar onde
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se agazalhavam, juntamente com alguns soldados, pas-

sando tantas fomes e necessidades, que muitas vezes

não tinham que comer mais que cranguejos do mato,

e farinha de páo, e fruta brava do campo. E com es-

tas couzas e com as palavras que uzava com os sol-

dados os contentava e consolava ; e quando tomava
algum forte ou aldeia dos gentios, fartava os ditos sol-

dados com muitos porcos, gíiliinhas, e outro muito

mantimento da terra que achava nas ditas aldeãs : e

acabada de tom.ar alguma aldeã ia logo sobre outra, e

a tomava com facilidade, por não terem tempo de se

fazerem prestes. E com esta diligencia e brevidade que
poz nesta conquista a pôde conquistar dentro em cin-

co annos, estando tão povoada de inimigos, que quan-

do chegou á dita capitania por mandado da Rainha

D. Catharina não ousavam os portuguezes que mora-
vam na villa de Olinda a sahir fora da villa mais que
uma duas legoas pela terra dentro, e ao longo da costa

três quatro legoas ; e despois que acabou de a con-

quistar, seguramente podem ir quinze vinte legoas pela

terra dentro, e sessenta ao longo da costa, por tantas

ter a dita capitania de jurisdição. E deixando a capi-

tania conquistada e os inimigos quietos e pacificos, com
pedirem paz, a qual lhe concederam, se em>barcou e

veio para este reino na nao Santo António, na qual

viagem lhe aconteceo o que neste naufrágio se con-

tém.
Quebrantado Jorge de Albuquerque dos trabalhos

que passara em companhia de r3uarte Coelho de Al-

buquerque seo irmão, no descobrimento do Rio de S.

Francisco, da capitania de Pernambuco no Brazil, e

assim das guerras que por espaço de cinco annos du-

raram na capitania depois do dito descobrimento, em
o qual tempo se passaram grandes trabalhos, fomes, e

mortes, e esteve toda a capitania em risco de se per-
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der: deixando tudo pacifico e querendo-se vir para este

reino, determinou embarcar-se enn uma nao nova de

duzentos toneis, por nome Santo António, que estava

carregando no porto da villa de Olinda, na mesma ca-

pitania, para fazer viagem a esta cidade de Lisboa ; de

que era mestre André Rodrigues, e piloto Álvaro Ma-
rinho, homens destros na arte de navegar, e que ti-

nham feito muitas viagens. E estando a nao carregada

com muita fazenda, e embarcado elle e todos os que

nella haviam de vir, quarta feira dezaseis de Maio do
anno de 1565 com vento de viíigem, deram á vela e

se partiram do dito porto com vento em popa, E não

eram bem fora da barra quando lhe acalmou o vento

com que partiram, e se lhe tornou tão contrario, que

por ser rijo, e com a corrente da maré, que começava
a vazar, os levou a travéz, de maneira que foram com
a nao dar em um baixo que está na boca da barra,

onde esteve quatro marés mui perto de se perder, se

os mares foram mais grossoç. E por lhe acodirem com
presteza muitos bateis e outras embarcações se salvou

toda a gente e a maior parte da fazenda, que era muita.

E nem assim descarregada pode sahir do baixo em que

estava
;
pelo que lhe cortaram os mastros, e com estes

benefícios nadou e sahio dos baixos.

Tornando-a ao porto da villa foi vista por officiaes

para saber se estava boa para fazer viagem, e por acha-

rem que a nao não recebera dano que lhe fosse incon-

veniente para navegar, se tornou a concertar de novo
e a carregar. E vendo muitas pessoas amigas de Jorge de
Albuquerque que elle se queria tornar a embarcar na

mesma nao, lhe foram á mão, e lhe quizeram persua-

dir com palavras que se não embarcasse em nao tão

infelice no principio de sua viagem, porque não po-

diam deixar de lhe socceder muitas desaventuras na
discurso delia, segundo os mãos princípios que tivera.
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E corria isto por pratica entre todos os moradores da
villa, dizerem a seos amigos que se guardassem de fa-

zer viagem em nao que prometia mil infortúnios em
seo caminho. E sem embargo de tudo isto nào crendo
elle Jorge de Albuquerque, nem os da sua companhia
o que lhe pronosticavam, antes confiando na miseri-

córdia de Nosso Senhor, e não temendo juizos da gente
vãos e sem fundamento, se tornou a embarcar na nao
com todos os de sua companhia, e se partio da villa

de Olinda sexta feira vinte e nove de Junho dia de S.

Pedro e S. Paulo do mesmo anno de 1565.
Do dia que partimos do porto a cinco dias, que fo-

ram dous de Julho, vindo com o mesmo vento de via-

gem com que partimos, subitamente se mudou, e ven-

tando nos o contrario do que havíamos mister veio a

ser tão rijo, que por a nao' vir muito sobrecarregada

e não poder aguardar bem a vela, nos foi forçado co-

meçarmos a alijar muita fazenda ao mar, esperando
que com isto mareasse a nao melhor. Mas tendo ali-

jado o que parecia que fazia pejo á nao, no mesmo dia

á tarde nos deo um tempo tão rijo e forçoso, que a

nao abrio uma agoa muito grande, tanto que dávamos
seis mil zonchaduras á bomba entre noite e dia. E in-

do com esta agoa aberta, aos seis de Julho nos achá-

mos na altura da linha, e com os mares grossos.

Fazendo viagem nos deo um pé de vento que nos

quebrou o gorupés da cevadeira. Parece que queria

Nosso Senhor dar a entender aos que na nao iam que
não fossem por diante, pois em tão poucos dias de via-

gem se lhes offereciam tantos trabalhos. Visto por to-

dos os da companhia e officiaes da nao o gorupés que-

brado e a muita agoa que a nao fazia, se assentou que
arribássemos ás Antilhas, ao que o piloto e mestre res-

ponderam que não podia ser, pelo tempo lhes ser con-

trario e não lhes servir, e que com o tempo que leva-
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vamos era impossível arribar ás Antilhas, nem ao porto

donde partíramos. Com esta reposta algum tanto des-

consolados, pelo trabalho em que iamos, seguimos nossa

derrota, e viagem, porque não podíamos ai fazer. E
sendo na altura de doze gráos da banda do Norte nos

acalmou o vento que até ali trouxéramos, e andámos
desanove dias em calmarias com muitas trovoadas: e

como tivemos tempo determinamos ir demTandar a ilha

de Cabo Verde, em cuja altura estávamos, para tomar-
mos a muita agoa que fazíamos, e fazermos o mastro
da cevadeira, que trazíamos quebrado. E sendo cora a

ilha, quasi á vista delia, nos appareceram ao mar uma
nao e uma zabra de francezes a vinte e nove de Julho,

dia de Santa Martha : e havendo os francezes vista da
nao a seguiram até ás três horas da noite, em que se

puzeram á falia comnosco, dizendo que nos déssemos:
e entendendo dos nossos que se aparelhavam para pe-

lejar e defender-se, não nos ouzaram acommetter logo

cosn a grande escuridão da noite, e se deixaram andar
na nossa esteira, para pela manhã nos abalroarem. E. ao

outro dia, que foram trinta de Julho, antemanhã nos

deo uma trovoada tamanha, que lhes foi forçado apar-

tarem-se uns dos outros, sem se verem pela cerração

que fazia. E ao derradeiro de Julho querendo deman-
dar a ilha nos deo vento por riba da terra tão rijo,

que nos foi forçado fazer nossa viagem por não po-

der tomar a ilha, indo arriscados a muito perigo, pela

muita agoa que fazíamos. E com este tempo corremos
até nos pôr na altura de trinta e sete gráos, e muito
perto da Terra Nova, por a nao abater muito com o
tempo que trazíamos. E nesta altura trinta e sete gráos,

andámos outo dias em calmarias, no fim dos quaes, dia

da Degolação do Bemaventurado S. João Baptista, a

vinte e nove de Agosto nos ventou vento largo e pros-

pero, com que determinámos vir demandar as ilhas,
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para concertarmos a nao e tomarmos a muita agoa que
fazíamos, que além da que trazíamos se nos abrira outra,.

a qual junta era tanta que de noite ede dia continuamen-
te dávamos á bomba. Faltava já neste tempo a agoa c

mantimento na nao, e padeciam-se muitas necessidades

de fome e sede; e sabendo Jorg^ de Albuquerque a ne-

cessidade em que vinhamos e que não havia na nao mais
mantimento que o que elle trazia para si e para seos cria-

dos, mandou trazer diante de todos todo o seo manti-
mento, e o repartio pela companhia irmãmente, çem que-
rer nada por elle, posto que todos lho queriam pagar
por valer muito, e elle não quíz por elle couza alguma»
com o que ficaram contentes todos, e se consolaram, e
sustentaram por espaço de alguns dias. Mas o demónio
que não soffre ver ninguém contente, semeou entre os

marinheiros e passageiros que vinham na dita nao bri-

gas e discórdias, com que se houveram de perder de
todo : e quiz Nosso Senhor por sua piedade que fosse

sabedor disso Jorge de Albuquerque, para meter a mão
entre elles, como fez, e os apazigou e poz em paz, com
a qual sentíamos menos os trabalhos que passsava-

mos.
Vindo com as necessidades que tenho ditas deman-

dar as ilhas, uma segunda feira, três de Setembro, fa-

zendo-se o piloto com ellas, ^eio ter comnosco uma
nao de cossarios francezes, artilhada e concertada co-

mo ellas andam : e por a nossa vir desarmada e sem
artilharia, como a maior parte delias ou quasi todas

andavam neste tempo, vendo o piloto e mestre, e os
mais da nao que não tinham com que se defender, por-

que não trazíamos mais artilharia que um só falcão e

um berço, e as armas que Jorge de Albuquerque tra- ;

zia para si e para seos criados, determinaram de se

render e entregar aos francezes. Ao que acodio Jorge i

de Albuquerque, dizendo que nunca Deos quizesse nem^ ^
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permitisse que a nao em que elle vinha se rendesse

sem pelejar e se defender quanto possivel fosse
; por

isso que trabalhassem todos por fazer o que deviam,
e o ajudassem a pelejar, e não se quizessem entregar

como covardes e fracos, que se o elles, ou a maior
parte delies ajudassem a pelejar, que com ajuda de
Nosso Senhor somente com o berço e falcão que ti-

nham esperava de se defender. E para isso lhe fez uma
falia qual o tempo soffria, persuadindo-os ao ajudarem,

com palavras de muito esforço. Mas como a nao vinha

tão desapercebida de armas, e os mais que nella vi-

nham fossem tão fracos de coração, não achou Jorge
de Albuquerque quem o quizesse ajudar a defender a
tiao, mais que sete homens que para isso se lhe offe-

receram. E assim com estes somente, contra o pare-

cer de todos os mais se poz ás bombardadas, arcabu-

zadas e frechadas com os francezes.

Durou esta briga perto de três dias, sem nelles ou-

sarem os francezes a nos abalroarem, pela brava resis-

tência que achavam na nao, posto que os que peleja-

vam eram poucos, e a nao não trazia mais que um
berço e um falcão, que Jorge de Albuquerque carre-

gava e borneava, e lhe punha o fogo, por não vir na
nao bombardeiro nem quem o soubesse fazer melhor
que elle. E vendo o piloto, mestre e marinheiros que
liavia perto de três dias que andavam neste trabalho,

e que a nossa nao e gente tinha recebido muito danno
da artilharia e arcabuzaria dos francezes, e que nos ia

faltando a pólvora, requereram a Jorge de Albuquer-
que e aos que o ajudavam, da parte de Deos e d*Ei-
Rei, que se dessem, e consentissem render se, pois não
se podiam defender, e não quizesseiti ser causi de os
matarem a todos, ou de os meterem no fundo. Os que
pelejavam responderam que se não haviam de render
em quanto tivessem forças para pelejar. E vendo elles
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sua determinação (parece que estavam aconselhados
todos) mandaram dar subitamente com as velas em bai-

xo, e começaram a bradar pelos francezes, que entras-

sem á nao, que já se lhe rendia.

Vendo Jorge de Albuquerque e os companheiros
que o ajudavam um caso tão súbito e não esperado,

quizeram matar o piloto e o mestre por fazerem ta-

manho desatino e fraqueza; mas o tempo e o estado

em que se viam os desviou disso, porque logo na mes-
ma hora que amainaram (que era uma quarta feira

cinco de Setembro) nos entraram pela quadra deza-

sete francezes armados de armas brancas, com suas

espadas e broqueis, e pistoletes, e alguns deiles com
alabardas : os quaes, sem se lhe poder estorvar se se-

nhorearam da nao, e vendo- a da maneira que vinha,

perguntaram com que artilharia e munições se tinham
defendido deiles tantos dias, e quantos eram os ]ue

pelejavam ? e vendo que na nao não havia mais que
o berço e falcão que está dito, fica'ram muito espan-

tados, e muito mais quando lhe disseram quão pou-

cos eram os que pelejavam. E sendo dito ao capitão

francez que Jorge de Albuquerque fora o que os fi-

zera defender a nao todo aquelle tempo ; o que os

nossos disseram e fizeram por carregarem nelle í-

'

toda a culpa: e chegando-se o capitão francez pai

Jorge de Albuquerque com rosto soberbo e melenco-

nico lhe disse : — Que coração tão temerário é o teo,

que quizeste provar a defender esta nao com tão

poucos petrechos de guerra, contra a nossa tão arm^
da, e que traz sessenta arcabuzeiros? i\o que Jorc;

de Albuquerque respondeo com uma segurança mui
grande:— Nisso podes ver quão mofino fui em me
embarcar em nao tão desapercebida, que se viera con-

certada e aparelhada como compria, ou que trouxera

o que a tua traz de sobejo, bem creio que tivéramos
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tu e eu differentissimos estados dcs em que estamos;

mas a meos peccados ponho a culpa, pois por elles

permittio Nosso Senhor que me embarcasse em nao
tão desapercebida e desarmada como esta, que vês,

para me poder vêr como m.e vejo ; e também podes

agradecer a boa ventura que contra mim tiveste á

treidoice de meus companheiros, piloto, mestre e ma-
rinheiros, que contra mim foram, que se elles me
ajudaram como estes soldados amigos e bons compa-
nheiros que me ajudaram, nem tu estiveras nesta nao

eomo vencedor, nem eu como vencido.

Vendo o capitão francez a muita segurança e con-

fiança com que Jorge de Albuquerque fallava, lhe

disse : — Não me espanta o teu esforço, que isso tem
todo o bom soldado, mas espanta- m.e quereres de-

fender uma nao tão desapercebida como esta, com
tão poucos apparelhos, e m.enos companheiros; mas
não te desconsoles, que isto é fortuna de guerra, que
favorece hoje a uns, e amanhã a outros ; e por quão
bom soldado que és, eu te farei muito boa compa-
nhia, e aos que te ajudaram a pelejar, que tudo isto

se deve a quem faz o que deve, e cumpre a obriga-

ção de sua pessoa.

A nao dos francezes que abordou comnosco trazia

perto de outenta homens, entre os quaes vinham mui-
tos inglezes e escocezes, e alguns portuguezes, e

vinha a mais petrechada nao de guerra que podia
ser; porque vinham quasí todos armados de armas
brancas, e alguns delles com armaas grevadas, e espa-

das, adagas, burqueis, alabardas e pistoletes para o
abalroar, e arcabuz para pelejar, e cada um trazia es-

tas armas na sua estancia para lançar mão de qual-

quer delias quando fosse necessário conforme ao tem-
po : e vinham cerrados e empavezados de popa a proa
com sua xareta falsa, e as gáveas cerradas e concer-
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tadas muito bem, e tão ensevados e limpos do cos-

tado, que parecia a nao andar caiada, e que aquelle

era o primeiro dia que sahiram fora, havendo muitos

mezes que andavam no mar, e tendo roubado já ou-

tros navios.

Vendo-se os francezes senhores da nossa nao, que
importava muito o que trazia, começaram a caminhar

para sua terra, e logo ao outro dia, que foram seis do
mez de Setembro, houvemos vista das ilhas do Fayal

e Pico, e Graciosa. E passámos ao longo delia, e os

francezes nos quizeram botar em terra a todos, e ir-se

com a nao, e não no fizeram por nos começar a ven-

tar muito rijo, e o mar andar alvoroçado. Por estes

inconvenientes seguiram sua viagem em popa, nave-

gando ao Nordeste com determinação de nos levarem

comsigo á sua terra na mesma nossa nao, com que fol-

gavam por ser nova. E o capitão francez com os seos

que nella iam, temendo-se de Jorge de Albuquerque,

o fechavam de noite com dous ou três soldados de sua

companhia, dos que o ajudaram a pelejar, em uma ca-

mera, e de dia lhes fazia bom tratamento ; tanto que

não queria comer sem primeiro vir Jorge de Albu-
querque, a quem fazia assentar na cabeceira da meza.

E pedindo-lhe um dia que benzesse a meza ao costu-

me dos portuguezes, elle o fez, fazendo o sinal da Cruz

sobre o que estava na meza. Alguns dos francezes que

a ella estavam o reprehenderam por fazer o sinal da

Cruz : ao que elle respondeu que com aquelle sinal da

Cruz se havia de abraçar em quanto vivesse, e nelle

esperava de se salvar de todos seos inimigos, e com
elle se havia de armar, não uma mas muitas vezes. E
benzendo-se outra vez arremetteram com muita ma-
lenconia contra elle e se não fora o capitão e outros

dous francezes nobres que com elle estavam correra

muito risco matarem-no, ou botarem -no ao mar.
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Entendendo Jorge de Albuquerque que eram luthe-

ranos, pedio ao capitão licença para não ir comer mais

com elles^ e poder comer em sua camera o que lhe

dessem. E posto que o capitão mostrou aggravar-se

disso, todavia lhe deo a licença que lhe pedia, e vi-

nha elle algumas vezes comer com Jorge de Albuquer-

que. Neste tempo começaram os francezes a publicar-

se por lutheranos, tomando todas as contas e livros de

rezar, que acharam aos nossos, e botando-os ao mar:
e desejando sobre isso tratar mal aos nossos, o não fi-

zeram por intercessão de um portuguez que com elles

vinha, conhecido de Jorge de Albuquerque, e que fi-

zera já com elle uma viagem, e por meio deste não fo-

mos tão avexados dos francezes como se entendeo nel-

les que o queriam fazer.

Vendo Jorge de Albuquerque que os francezes se

determinavam a levar-nos a França, descobrio aos sol-

dados que o ajudaram a pelejar que elle determinava
levaptar-se contra os francezes e matai- os a todos, se

o elles quizessem ajudar; e elles responderam que o fi-

zeram se elles tivessem alguma salvação nisso, mas que
a nao que tinham lhes tolhia o tal acommettimento,
por ser muito^zorreira e aguardar mal a vela, e ser

roim de leme, e sobre tudo isto se ir ao fundo com a

muita agoa que fazia, e a dos francezes que nos havia

de seguir, corria mais com só o traquete, que a nossa

com todas as velas: e que por andarem sempre tão

juntas, que quasi iam á falia, parecia impossível faze-

rem-no a seo salvo. Ao que Jorge de Albuquerque
respondeo com palavras de muito esforço, e esforçan-

do os, e dando-lhe razões como era possível fazer-se

o que tinha cuidado, dizendo-lhe que se elles matas-

sem os dezasete francezes que estavam na nao, com
as mesmas armas delles se defenderiam da sua nao, e

que já tinham estes dezasete menos contra si, os quaes

9 in
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por serem dos principaes haviam de fazer muita falta

aos seos : e que com saberem os outros que estes eram
mortos, haviam de descorçoar, e qae nem sempre as

nãos haviam de ir á falia : e que pois elles se defen-

deram dos francezes com tão poucas armas perto de
três dias, que muito melhor se defenderiam com te-

rem mais e tão boas, como eram as dos mesmos ini-

migos : e tendo já dezasete menos, que tinham menos
que recear : por tanto, que se determinassem, que elíe

confiava na misericórdia de Nosso Senhor, cujos ini-

migos eram os francezes, pois eram herejes e luthera-

nos, que elle os havia de ajudar, e que não temessem,
porque elle lhe daria ardil como lhe fosse muito fácil

mata-los todos os dezasete, e muito depressa. E res-

pondendo-ihe elles que o ajudariam, lhe descubrio o
ardil, que a todos pareceo muito bem. Jorge de Al-

buquerque lhe encomendou a todos muito o segredo,

que cumpria ter em couza que importava não menos
que a vida de todos, e que estivessem prestes para

lhe acudir quando fosse necessário. E assim iam to-

dos esperando que o tempo lhes desse occasião para

pôr em execução seo desenho. E nestes dias se poz a

nao em altura de quarenta e três gráos.

Estando ambas estas nãos na altura que tenho dito,

em uma quarta feira doze de Setembro lhes sobreveio

a maior e mais estranha e diabólica tormenta de vento
Sueste que até hoje se vio, e pelo que fez se pôde jul-

gar; porque acalmando-nos de súbito o vento que
trazíamos, nos saltou ao Sueste, que começou a ventar

de maneira que todos tememos o perigo que se nos

aparelhava, por ver a fúria e soberba com que come-
çava a ventar. E com este temor começámos a usar

dos remédios que em tal tempo se usa, alijando a fa-

zenda ao mar por salvar as vidas: e assim alijámos

tudo quanto se achou sobre a cuberta, e debaixo da
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ponte. E embravecendo-se o mar cada vez mais com
o muito vento que de contino crescia, alijámos os mas-
taréos das gáveas, e todas as caixas em que cada um
trazia o seu fato. E para que isto não fosse pezado a

alguém, a primeira que se alijou foi a em que Jorge
de Albuquerque trazia seos vestidos e outras couzas

de importância. E vendo que tudo isto não bastava, e

que cresciam os mares de maneira que nos queriam
cobrir, lançámos ao mar a artilharia que traziamos, e
muitas caixas de assucar, e muitas sacas de algodão.

Andando assim neste trabalho nos deo um mar por
popa, que nos desmanchou o leme, de maneira que
dahi a muitos poucos dias ficou por popa, ficando a
nao de mar em travez, e querendo-a nós endireitar e

fazer correr em popa, nenhum dos muitos remédios
que lhe faziamos aproveitou nada. Vendo se todos em
tão temeroso passo sem leme, com mares tão grandes

e grossos, começaram alguns, e quasi todos desmaiar.

E vendo Jorge de Albuquerque todos tão trespassa-

dos, e com tanta razão, posto que elle sentia o que
todos e cada um por si sentia, os começou a esforçar

com muitas palavras, e animar a todos com dar or-

dem para se buscarem meios com que a nao gover-
nasse, e os de mais se puzessem de joelhos a pedir a

Nosso Senhor e a sua Mãi Santissima os livrasse de
tamanho trabalho e perigo.

Já a este tempo (que seriam nove horas do dia) a
nao dos francezes nao apparecia, e os que ficaram den-
tro na nossa nao vendo a tormenta que fazia, e o le-

me desmanchado, e a nao atravessada, e o grande ru-

mor da gente, andando tão attonitos que se lançavam
no convéz e se chegavam aos nossos amigamente, e
lhes diziam : Já todos somos perdidos, nenhum de nós
pôde escapar, pois temos a nao sem leme, e o mar tão

btavo ? E assim andavam cortados de medo, que fa-
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ziatn tudo o que mandávamos, como se elles foram os

mesmos cativos e roubados, e criados de todos. Orde-
námos então um bolso de vela para derredor dos cas-

tellos da proa, a ver se com isso queria a nao gover-

nar, e tendo-o feito nos sobreveio uma couza espan-

tosa e nunca vista
;
porque sendo ás dez horas do dia,

se escureceo o tempo de maneira, que parecia ser noite,

e o mar com os grandes encontros que umas ondas

davam nas outras, parecia que dava claridade, por en-

cher tudo de escumas. O mar e o vento faziam tama-
nho estrondo que quasi nos não ouvíamos nem enten-

díamos uns aos outros.

Neste comenos se levautou um mar muito mais alto

que o outro primeiro, e se veio direito á nao tão ne-

gro e escuro por baixo, e tão alvo por cima, que muito

bem entenderam os que viram que seria causa de em
muito breve espaço vermos todos o fim de nossas vi-

das, o qual dando pela proa cem um borbotão de vento,

cahio sobre a nao de maneira que levou comsigo o mas-
tro do traquete com a vela e verga, e enxárcia : e as-

sim levou o mastro da cevadeira, e o beque, e os cas-

telios de proa, e cinco homens que estavam dentro

nelles, e três ancoras que estavam arriçadas nos ditos

castellos, duas de uma parte e uma da outra, e junta-

mente com isto abateo a ponte, e a desfez de maneira

que matou um marinheiro que estava debaixo delia, e

fez o batel em quatro ou cinco pedaços, e abateo to-

das as pipas da agoa, e assim todo o mais mantimento
que ainda ahi havia, e destroçou este mar a nao de

proa até o mastro grande, de maneira que a deixou

raza com a agoa, e por espaço de meia hora esteve

debaixo do mar, sem nella haver quem soubesse onde

estava. E vendo se todos em tão grande perigo, fica-

ram assombrados e fora de si, temendo e julgando ser

esta a derradeira hora de vida, e com este temor se
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chegaram todos a um padre da Companhia de Jesus,

por nome Álvaro de Lucena, que com elles vinha, e

a elle se confessaram com as mais breves palavras que
cada um podia, porque o tempo não dava lugar para

mais. E depois de confessados e se pedirem perdão uns
aos outros se puzeram todos de joelhos pedindo a Nosso
Senhor misericórdia, tomando por intercessora e ad-

vogada a Sacratissima Virgem Nossa Senhora, Mãi do
Filho de Deos, Senhora da Luz, e Guadalupe. O mar
e o vento cresciam cada vez mais, e andava tudo tão

temeroso com os fuzis e relâmpagos que faziam, que
parecia fundir-se o mundo.
Vendo Jorge de Albuquerque o miserável estado

em que elle e seos companheiros estavam, tirando es-

forço da fraqueza (em que o tinha posto a desconso-

lação de ver seos amigos, e a si como se via) começou
em altas vozes aos esforçar, dizendo : — De muitos
maiores trabalhos (companheiros e amigos meos) so-

mos merecedores os que aqui estamos, dos em que
nos vemos, porque se segundo nossas culpas houvé-
ramos de ser castigados, já o mar nos tivera comido:
mas confiemos todos na misericórdia daquelle Senhor
cuja piedade é infinita, que por quem é se compade-
cerá de nós e nos livrará deste trabalho. Ajudemo-
nos das armas necessárias para este lugar, que são ar-

rependimento de coração das culpas passadas, protes-

tando de não cahir em outras, e com isto firme fé, e es-

perança na bondade de quem nos creou e remio com
seo precioso sangue, que usará comnosco de sua mi-

sericórdia, não olhando a nossos deméritos, porque
tudo cabe nelle por quão poderoso e misericordioso é.

lembre-nos que nunca ninguém pedio a Deos miseri-

córdia com pureza de coração que lhe fosse negada :

por tanto todos lha peçamos e façamos de nossa parte

o remédio possível, uns dando á bomba, outros esgo-



134 Bihliotheca de Clássicos Portttguezses

tando a agoa que está no convés e debaixo da ponte,

e em quanto temos vida trabalhemos pela conservar,

que Nosso Senhor suprirá por sua grande misericór-

dia e bondade a falta de nossas mãos. E quando elle

outra cousa dispuzer de nós, cada um o tome com pa-

ciência, pois elle só sabe o que nos é melhor.

Com estas palavras e outras muito mais que lhes

disse, foram logo uns dar á bomba, e outros a esgotar

a agua debaixo e de cima. Os francezes que ficaram

dentro da nossa nao (porque a sua logo no principio

da tormenta desappareceo) vendo-se neste trabalho se

puzeram de joelhos com as mãos alevantadas a cha-

mar por Deos, o que até então não tinham feito, e pe-

diam perdão aos nossos portuguezes, dizendo que por

seos peccados viera aquella tormenta, que rogássemos

a Deos por elles, que já se davam por mortos, pois a

nao estava da maneira que todos viam.

Estando uns dando á bomba e outros esgotando a

agoa, e os que não faziam outra couza em joelhos pe-

dindo a Nosso Senhor lhes valesse em Ião grande tra-

balho, ihes deo outro terceiro mar grandissimo pela

quadra, com um borbotão de vento, que lhes levou o

mastro grande, vergas, velas, enxárcia e camarotes, e

alguma obra de popa, e juntamente o mastro da me-
zena, e levou um francez dos principaes, e os nossos

que estavam dando á bomba espalhou pelo convés,

quebrando a uns braços, e a outros pernas, e a Jorge

de Albuquerque tratou de maneira que andou aleija-

do da mão direita perto de um anno. E a um seo crea-

do, por nome António Moreira, quebrou um braço,

de que morreo dahi a poucos dias, e aos mais que com
elle estavam cobrio o mar por tanto espaço que se ti-

veram por afogados todos os que estavam no convés»

Este mar meteo tanta agoa dentro por estar já a

ponte abatida, que ficou a nao morta e debaixo de agoa
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pôr um grande espaço, e era a agoa tanta no convés e

na tolda, que quasi dava pelos joelhos. E mandando Jor-

ge de Albuquerque ver debaixo da cuberta que agoa

fazia a nao, acharam que lhe não faltava mais que três

palmos para se acabar de encher de todo, e chegar ar-

riba. Vendo-se todos tão cercados de trabalhos, e que

cada vez cresciam mais, cresciam também suas lasti-

aiosas vozes, pedindo a Nosso Senhor misericórdia com
a desconsolação que lhes causava a certeza da morte
que viam prezente. Jorge de Albuquerque vendo-se a

si e a seos companheiros no ultimo da vida, e tão des-

amparados de remédios e forças, e consolações, e ven-

do alguns tão fraccs de coração se poz enti'e elles, di-

zendo-lhes : — Amigos e irmãos meos, muita razão ten-

des para sentir e temer muito o trabalho e perigo em
que todos estamos, pois vedes que os remédios huma-
nos nos não podem valer : mas isso é o que nos ha de
dar muito mais motivo a confiardes na misericórdia de

Nosso Senhor, com que elle ccstum-a scccorrer aos que
de todo desconfiam de outro remédio humano: por

tanto vos rego muito a todos, que confiando nelle, co-

mo devemos a christãos que scmos, lhe peçamos que
da sua mão nos cê ajuda, pois de toda outra estamos
desamparados. De mim vos affii mo, que espero na sua

bondade que nos ha de livrar do perigo em que esta-

mos, e que me hei de vrr em terra ainda aonde h
de contar isto muitas vezes, para que o mundo saiba

a misericórdia que Nosso Senhor usou comnosco.
Estandolhes dizendo isto viram todos um resplan-

dor grande no meio da grandíssima escuridão cm que
vinham, a que tcdos se puzeram de joelhos, dizendo

em altas vozes : Bem yesus valei- nos, Bom Jesus ha-

vei misericórdia de 7iós, Virgem Madre de Deos rogai

por nós. E cada um com as mais devotas palavras que
sabia e podia encommendava a si e a seos companhei-
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ros á Virgem Nossa Senhora advogada de peccadores.
O mar andava tão terrível e medonho, que creio que
nunca se vio tão espantoso : os mares que davam na
nao eram tão grossos que a abriam toda, e metiam
área dentro que era couza espantosa, e as pessoas em
que os mares alcançavam as enchiam todas de área,

de maneira que quasi os cegava, e não se podiam ver
uns aos outros, pelo que suspeitavam estar em alguns
baixos ou restingas de área, porque parecia impossí-
vel meterem os mares tanta área dentro da nao, senão
com ser o fundo baixo ; sem embargo, que era tal a
tormenta, que bem se podia crer que do profundo do
mar podia levantar a grande copia de área que nos
metia dentro na nao. Ao redor da nao remoinhava o
vento com tanto impeto que não ousava nenhum a an-
dar por cima delia, senão Jorge de Albuquerque e o
mestre, e duas ou três pessoas que estavam esperando
com o sinal da Cruz os mares que davam na nao, que
pareciam que a queriam abrir : e isto com tantos re-

lâmpagos, que pareciam que andavam alli os demónios
do inferno.

A estes trabalhos nos sobreveio outro maior e não
esperado, nem cuidado, e que muito nos attribulou,

e foi que o mastro grande depois que a tormenta o
quebrou e levou, ficou prezo pelo calcês, com a en-

xarcea de gilavento, e ficando prezo se passou por
debaixo da nao á banda de balraventu, e com qualquer
mar que vinha dava tamanho encontro na nao com o

vai-vem, que parecia meter o castello para dentro.

Vendo todos estes encontros nos dêmos por perdidos

de todo, sentindo cada pancada que o mastro dava
na nao, como se a dera em cada um de nós, e com cada
trabalho que de novo sobrevinha alevantavamos todos

as vozes, pedindo a Deos misericórdia, e que nos li-

vrasse daquelle perigo em que nos punha o ncsso
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próprio mastro. Prouve áquella infinita bondade que
vieram uns mares que o apartaram da nao, e ficámos

livres daquelle não esperado trabalho.

Julgue cada um que isto ler quaes podiam estar

homens que se neste estado viam, cercados de tantas

misérias e trabalhos, em os quaes nenhum outro al-

livio recebiam, senão com as lagrimas e gemidos com
que pediam a Nosso Senhor que se lembrasse delles,

não lhes lembrando comer nem beber, havendo três

dias que o não fizeram, porque tanto havia que vinham
com a tormenta, ainda que o mais forte delia duraria

nove horas, mas todos os três dias andávamos quasi

debaixo da agoa, dando á bomba de noite e de dia,

vendo sempre a morte diante, e esperando por ella

cada hora. E por mais certa a tivemos quando no
cabo de três dias nos achamos sem ter leme, nem
mastro, nem velas, nem vergas, nem enxarceas, nem
amarras, nem ancoras, nem batel, e sem nenhuma
agua nem mantimento, sendo com todos os francezes

perto de cincoenta e tantas pessoas, e com a nao
aberta por muitas partes, de maneira que se ia ao
fundo, estando de terra duzentas e quarenta legoas.

Foi tamanha esta tormenta que dando-nos em altura

de quarenta e três gráos da banda do Norte, nos pez
em quarenta e sete gráos, sem mastros nem velas.

Uma couza posso affirmar, que o pouco que se aqui

escreve é tão differente do muito que passámos, como
do vivo ao pintado.

No cabo de três dias que a tormenta durou, co-

meçando o tempo a abonançar, ordenámos um mastro
para proa, que tirámos dos pedaços da ponte que o
mar abateu, o qual seria de duas ou três braças em
comprido, e de três remos do batel que escaparam,

fizemos verga, e de uma véiazinha de contra (que esta só

escapou) fizemos um modo de traquete, e de alguns



138 Bibliotheca de Clássicos Portiiguezes

pedaços de cordas enxeridos uns nos outros fizemos

enxarcea. Estando tudo isto aparelhado, por a nao ser

grande e a vela muito pequena, parecia escarneo

querermos navegar com ella. Neste tempo, por não
haver mantimento, e os nossos estarem lastimados dos
francezes, se quizeram levantar contra tiles: e sendo

Jorge de Albuquerque sabedor disso os chamou a

todos, e desviou do tal propósito, dando-lhes razões

para isso, e a principal era, que depois de Deus, nenhum
outro rem.edio sentia para sua salvação senão a nao
dos francezes, para nella se salvarem, porque se ella

escapara da tormenta, forçadamente es havia de vir

demandar, por razão dos francezes que comnosco iam,

e vindo-ncs buscar, não os achando vivos, nos mata-
riam a todos. E assim lhes lembrou que não tinham
agoa, nem vinho, nem mantimento, senão o que es-

peravam que CS francezes lhes dessem ; e que quando
a nao franceza não apparecesse em quatro ou cinco

dias, então fizessem o que quizessem, que elle seria o
primeiro que desse nelles. Estando nestas razões, ap-

pareceu a nao franceza, e tanto que a vinics lhe co-

meçámos a fazer muitos fogos, e ella acodio a nós logo

um sabbado, que foram quinze do dito mez de Setembro
também muito desbaratada, mas não destroçada como
a nossa. E vendo-nos da maneira que escapáramos
íicáraram espantados. E sabendo que os nossos se

quizeram alevantar contra os francezes, e que Jorge
de Albuquerque lho estorvara, lho agradeceram muito,

e lhe disseram que se se quizesse ir cem elles, que o

levariam de muito boa vontade, a elle, e a três pes-

soas que nomeasse, e que o lançariam na primeira

terra que tomassem, se nella quizesse ficar. Elle lho

agradeceu, mas que muito mais lhe agrcdeceria se of

quizesse levar todos
;
que elle só não havia de ir

porque não era elle homem que desamparasse sua
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companhia em tal tempo
;
que o que Nosso Senhor

tivesse determinado fazer de seus companheiros, faria

delle também, e que em nome de todos lhes tornava

a pedir, os quizessem levar comsigo, e os botassem

na primeira terra que tomassem.
Responderam os francezes que não podiam, que a

elle, e a três companheiros levariam ; o que Jorge de
Albuquerque não quiz aceitar, dizendo que já que
assim era, antes queria passar trabalhos entre os seus

companheiros christãos, que escapar delles em com-
panhia de lutheranos inimigos de Deos, e herejes.

Ao segundo dia que os francezes chegaram a nós,

abonançou o tempo, e sem haver dó nem piedade de

nosso destroço, com.eçáram com grande pressa a des-

carregar a nossa nao de muitas mercadorias que tra-

zíamos, que escaparam da tormenta, ou do alijar que
nella fizemos, e sobre roubarem a nao, não conten-

tes com isso começaram a despir alguns dos nossos

desses fatos que sobre si tinham, de maneira que tu-

do o que a tormenta nos deixou nos levaram os fran-

cezes. Alguns dos francezes mais humanos, em quan-

to outros faziam o que tenho dito, andavam curan-

do os nossos doentes, de que havia muitos, do traba-

lho passado, e lhes davam de comer, o que os nossos

faziam com sobeja alegria, por haver muitos dias que
não comiam, e estavam fracos pela continuação do
trabalho da tormenta. Tendo roubada a nao se par-

tiram de nós sem piedade alguma a uma segunda
feira dezasete de Setembro, e pedindo-lhes nós com
muita instancia que nos levassem, e nos deitassem

na primeira terra que tomassem, não somente o não
quizeram fazer, mas nem nos quizeram prover de cou-

zas que levavam de sobejo, muito necessárias para

nosso remédio, como eram enxarceas, velas, anteras,

e se foram, esperando que em breve espaço se fosse
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a nao ao fundo, ou que á fome pereceríamos. E sen-

do muito importunados de nós, lembrando-lhes o des-

amparo em que nos deixavam, nos deram dous sacos

de biscouto tão esmaltado de verde, preto, e amarel-
lo, por ser podre e bolorento, que ainda com a muita
fome que padeciamos não havia quem o pudesse co-

mer, porque amargava como fel. E assim nos deixa-

ram uma pouca de cerveja mais forte que vinagre,

que muito poucos dos nossos a não ouzavam beber.

Vendo nos desapressados dos francezes, e que já

eram de todo idos, e como ficávamos cercados de
tantas misérias, necessidades, e perigos, começámos
todos de novo a encomendar-nos ao Bom Jesus e á

Virgem Nossa Senhora Madre de Deos, Senhora da
Luz e de Guadalupe, e a todos os Santos e Santas,

que nos ajudassem e fossem nossos intercessores : e

com muita devoção, tal qual o passo da necessidade

presente requeria, puzem.o-nos então de joelhos a re-

zar o Psalmo Miserere mei Deus^ com as ladainhas.

E acabado isto mandou Jorge de Albuquerque bus-

car todo o mantimento que na nao houvesse, e nella

se não achou agoa, nem vinho, nem mantimento, mais

que obra de duas canadas de vinho em uma botija

somente, e uma redoma de vidro com obra de uma
canada de agoa de flor, e uns poucos de cocos, e uns

muito poucos punhados de farinha de páo, e cinco ou

seis tassalhos de carne, e de peixe cavallo.

Tendo tudo isto junto, com que já disse que os

francezes nos deixaram, parecia impossível bastar

aquelle mantimento três dias para perto de quarenta

pessoas que éramos. Com tudo guardou-se para se

dar e repartir por todos irmãmente até se acabar, e

Nosso Senhor nos acodir com sua misericórdia a es-

ta necessidade, e ás mais que padeciamos. O manti-

mento repartia Jorge de Albuquerque por sua mão
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com todos, dando a cada um maior quinhão do que
tomava para si, couza que a todos nos fazia espantar,

ver quão pouco comia, e quanto trabalhava de noite

e de dia : e entendia-se nelle que mais sentia as ne-

cessidades de seos companheiros, assim doentes, co-

mo sãos, que as próprias de sua pessoa, por não ter

possibilidade para as remediar como elles haviam mis-

ter, e elle dezejava.

O dia que nos deo a tormenta, mandou Jorge de

Albuquerque por conselho de alguns companheiros"

lançar no mar uma cruz de ouro, em que trazia uma
partícula do Santo Lenho da Vera Cruz, e outras

muitas relíquias, amarrando a dita cruz com um cor-

dão de retroz verde a uma corda muito forte, com
um prego grande por chumbada, e o cabo e ponta
desta corda ataram á popa da nao, e despois de pas-

sar a tromenta lembrou-se Jorge de Albuquerque do
seo Relicário, e chegou á popa da nao a ver se via a

corda em que amarrara a cruz de ouro, e vendo-a es-

tar embrulhada em uns pregos, rogou e pediu muito
a Affonso Luis piloto, que vinha por passageiro, que
se quizesse embalesar em uma corda, e fosse desem-
baraçar aquella em que estava atado o Relicário. E
Affonso Luis o fez assim ; e tendo desembaraçada a

corda disse que alássem por ella os de cima, e alando

por ella um homem por nome Daniel Damil, acaban-

do de recolher a corda toda dentro na nao cahio a

cruz na cuberta da tolda toda desamarrada e solta,

envolta em um pequeno de algodão.

Vendo todos este milagre ficaram espantados e de-

ram muitas graças a Nosso Senhor por nos consolar

e esforçar com um milagre tamanho, no qual parece

que nos queria mostrar que nos havia de livrar mi-

lagrosamente de tamanho naufrágio, assim como li-

vrara de tamanha tormenta aquella cruz de Relíquias ;
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a qual estava amarrada á corda com o cordão de se-

da, este mesmo cordão estava metido por uma argo-

la da mesma cruz ; e como se ella desatou e se teve,

e veio a riba, Nosso Senhor o sabe ; basta que em
metendo a corda, e prego dentro da nao, cahio a mes-
ma cruz entre muitos dos nossos desamarrada, e com
a argola quebrada, e o cordão de seda amarrado na
mesma corda, quasi da maneira que o lançaram.

Fazendo os nossos grandes extremos de alegria

por tamanho milagre, os francezes que estavam na
nao se ajuntaram muitos a ver o de que os nossos

folgavam tanto, e beijando todos os nossos as Relí-

quias com muita devoção diante dos francezes, pare-

ce que permitio Nosso vSenhor que as não vissem el-

les, porque por sem duvida tenho que se as viram as

tomaram por terem ouro, de que elles são tão cobi-

çosos. E não somente as não viram então, mas nenoi

outros dias que as Jorge de Albuquerque trouxe com-
sigo, porque apalpando-o muitas vezes, para ver se

trazia alguma couza escondida, nunca lhas acharam ;

pelo que se devem dar muitos louvores a Nosso Se-

nhor por este milagre, e pelos mais que fez por nós
outros todos que neste naufrágio nos achámos.

Não deixámos de notar entre os que éramos, que
por ventura quiz Nosso Senhor fazer- nos esta mercê
pelo Lenho da Santa Cruz, e pelo sinal delia que Jor-

ge de Albuquerque fez na meza dos francezes, pelo

qualsmal que fez oquizeram matar ou lançar no mar.

Parece que permitio Nosso Senhor que esta cruz com
o Santo Lenho e Relíquias que nella estavam, se não
perdessem, e tornassem á mão do dito Jorge de Al-

buquerque, visto oíTerecer-se á morte por amor deste

Santo Sinal da Cruz, de que sempre em toda a via-

gem se mostrou muito devoto, e nos dizia algumas
vezes que desde menino o fora sempre muito, e qu
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lhe vinha esta devoção por herança, porque ena todos
os quatro escudoa de armas jue lhe pertenciam por
parte de dous avôs donde descende, todos tinham
cruz, como são as armas dos Albuquerques, Coelhos,

de que elle descende, Pereiras e Bulhões.

Depois de termos junto todo o mantimento que se

na nao achou ; no mesmo dia que os francezes se

apartaram de nós, logo ao outro dia deu Jorge de
Albuquerque ordem com que se fizesse uma vela de
alguns guardanapos e toalhas de meza que se acharam
na nao, os quaes mandou que se ajuntasem a um a
vellinha do esquife dos francezes que nos ficou, e de
dous remos do batel fizemos uma verga, e sobre o pé
do mastro grande puzemos um pedaço de páo de
duas braças em alto, e de uns pedaços de enxarcea

que ficaram, e de cordas de rede e murrões fizemos

enxarcea por não haver na nao ouLra couza de que se

podesse fazer, porque a tormenta tinha levado tudo>

enxarcea, cabos, amarras, ancoras, batel, e tudo o
mais de que nos podíamos aproveitar. O leme andava
dependurado por um só ferro que lhe ficou, e

lançamos-lhe umas cordas como bragueiros para que
nos pudesse assim servir dous ou três dias. E com
isto seguimos nossa viagem, tomando a Nossa Senho-
ra Madre de Deus por Guia, vendo e atinando ao
nascimento do sol por não trazermos astrolábio

que prestasse, nem instrumento de marear de que nos
pudéssemos servir, porque tudo nos levaram os

francezes : e uma agulha de marear qne trazíamos, era

tão quebrada, e tal, que destemperava muitas vezes.

Estaríamos neste estado do Cabo de I^inis terrcs du
zentas e trinta e seis legoas, em altura de quarenta e

cinco gráos da banda do Norte, porque o mais tinha-

mos desandado com o Noroeste que até então nos

ventara. O trabalho que tínhamos em dar á bomba de



144 Bihlioiheca de Clássicos Portuguezes

dia e de noite nos enfraquecia de maneira, que muitos
de cangados de darem á bomba, cabiam no convés
sem terem vista nos olhos, com pura fome, e muito
trabalho.

Continuando todos este trabalho rogou Jorge de
Albuquerque a um marinheiro grande mergulhador,
por nome Domingos da Guarda, que se lançasse ao
mar e visse se podia de mergulho tomar parte da
muita agoa que fazia a nao, visto não se poder tomar
por dentro, por ser muito embaixo nas picas de proa
e popa, e termos já cortado muitos liames de picas de
proa para a podermos tomar : e lhe prometteo, que
se tomasse a principal agoa, alem de nisto salvar sua

vida e a de todos seus companheiros, elle lho pagaria

muito bem. Foi couza espantosa e muito para louvar

a Nosso Senhor, porque neste dia, que era vinte e
três do mez de Setembro, esteve o mar tão manso
como se fora rio. E em se querendo o marinheiro

lançar ao mar nos puzemos todos os da nao de joelhos

pedindo misericórdia e ajuda a Nosso Senhor, que nos
livrasse daquelle trabalho em que nos viamos, como
era irmo-nos ao fundo, com darmos á bomba de noite

e de dia. Permittio Nosso Senhor, por quem elle é,

apiedar-se de nós, e ouvir-nos, porque de três vezes

que o marinheiro mergulhou tomou a maior parte da
agoa que a nao fazia, couza com que grandemente nos
alegrámos e consolamos, por vermos que poderíamos
ter mais algum refrigério e descanço do trabalho de
dar á bomba.
O marinheiro veio muito contente arriba, e de to-

dos foi abraçado com muita alegria por ver quão bem
o fizera: e Jorge de Albuquerque lhe cumprio muito
bem o que lhe prometteo, com lhe dar couzas com que
elle ficou muito satisfeito.

Tomada esta agoa, logo ao outro dia, que foi vinte
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e quatro de Setembro, nos tornou a ventar o vento

Noroeste tão rijo com tamanhos mares e frio, que nos

não podíamos valer, nem nos podiamos ter dentro na
nao com os grandes balanços que dava : as cadeas das

mezas de guarnição por andarem soltas, faziam tama-

nha raatinada, que pareciam uma espantosa ferraria,

tanto, que quasi nos não podiamos ou\'ir uns aos ou-

tros : os mares começaram a empolar de maneira que
passavam por cima da nao, a qual por vir destroçada

nos enchia de agoa : o mantimento por ser pouco se

nos gastou em poucos dias pela gente ser muita, por
mais regra que nelle se pôs. Chegou a regra a ser

tão estreita, que três cocos se repartiam no dia por
perto de quarenta pessoas que havia, dando a cada um
de quinhão tamanho como um tostão pouco mais ou
menos, e da cerveja, que era mais forte que vinagre,

se dava duas vezes ao dia quanto pudesse molhar o

padar, e o que se dava era couza que não bastava para

um trago, e além disso era tão forte que muitos a não
queriam beber.

Assim Íamos seguindo nossa viagem para onde o

maré vento nos queriam levar, gastando todo o tempo
em orações e em dar á bomba. Jorge de Albuquerque
sobre todos estes trabalhos, a que ajudava irmãmente,
tinha mais o consolar e animar seos companheiros, que
tão quebrantados andavam das forças corporaes e do
espirito : e já não tinha com que os consolar senão com
lhe trazer á memoria a Sagrada Morte e Paixão de Nos-
so Senhor Jesus Christo, e o muito que por nós pa-

deceo, para que com esta lembrança se lhes fizessem

mais leves os trabalhos em que estavam, e lhes per-

suadia, que pois estavam esperando pela derradeira

hora sem poderem ser ajudados de remédio algum hu-

mano, senão o da misericórdia de Nosso Senhor, que
SC encomendasse a elle para que por sua piedade dis-

to VOt. III
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puzesse delles aquillo que mais cumpria a seo serviço

e salvação de suas almas. Isto nos dizia com palavras

tão amigas, brandas, e devotas, que nos alevantavamos
quasi sem nenhumas forças para tornarmos ao traba-

lho , e muitas vezes dizendo-nos estas couzas e outras,

lhe saltavam as lagrimas de compaixão de nos verem
o mesmo perigo em que elle estava, mas por ventura
menos lembrado de si que de seos companheiros.
Uma couza nos espantava muito a todos, e era ver

que a maior parte da viagem viera Jorge de Albu-
querque doente, por se embarcar mal tratado de algu-

mas indisposições que o trabalho da guerra lhe cau-

sara, e despois que pelejámos com os francezes, e nos
sobreveio a tormenta, nunca mais se queixou da má
disposição, e o viamos andar tão são e esforçado, e
tão continuador nos trabalhos, que nos espantava e

envergonhava a todos.

Além de todas estas couzas que atrás digo, dizia que
tinha tanta confiança e fé na misericórdia de Nosso
Senhor, que nos afíirmava, como se o tivera por certo,

que nos havia Nosso Senhor de livrar daquelle peri-

go, e haviamos de ver a terra, como se a viramos, ou
tivéramos nao que nos pudera trazer a ella. Todavia
com tudo isto vínhamos tão faltos de forças, que quasi

não havia quem pudesse ir dar á bomba. E vendo nos

elle assim quasi desesperados da vida, sem forças e

sem mantimento com que as sustentássemos, com gran-

de segurança de rosto se pôs no meio de seos compa-
nheiros, e lhes disse

:

Amigos, e irmãos meos, cada um de vós tem enten-

dido o miserável estado em que estamos e quão alheios

estamos de remédio humano, pois a nao em que na-

vegamos não tem velas, nem mastros, nem leme, nem
enxárcia, na n na ih um apparelho dos que para a na-

vegação havemos mister : além disto não sabemos onde
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estamos, nem para onde caminhamos, porque de ne-

nhuma couza destas temos certeza: e o peior de tudo
é que não temos em toda est^ nao couza com que nos
possamos sustentar, pois o mantimento é acabado

:

Bem sei que são todas estas couzas que vedes com os

olhos, taes e tão inimigas de nossas vidas, que qual-

quer delias vos será, e pode ser a todo o homem, por
esforçado que seja, muito temerosa, pois são couzas

contra as quais não vai força de corpo nem esforço

de animo, que são, fome, fúria de mar, nao rota, e sem
apparelho, e não saber caminho nem carreira. Mas se

vos lembrardes do que tendes nesta viagem passado,

e não vos esquecerdes daquelle terrível vnlcão que nos
deo, e dos mares que nos cobriram, e de quantas ve-

^es esta nao ficou amadornada e morta debaixo da
agoa, e que todos vos destes por mortos, vendo tudo
que parecia ser conjurado contra nossas vidas, a agoa,

vento, relâmpagos, até o nosso mastro que nos que-
ria alagar : se nada disto vos esquece, vereis claro quan-
ta razão tendes para confiar na grandeza da miseri-

córdia de Nosso Senhor, e terdes fé firme nelle, que
vos hade salvar

;
porque quem de tantos trabalhos nos

livrou atégora, muito certo deveis de ter que vos ha
de livrar dos que vos sobrevierem; pois se elle qui-

zera por meios naturaes alagarvos, qualquer dos mares
que vistes bastava para vos meter no fundo do mar.
E que sabeis se são estes trabalhos com que quer pro-
var vossa fé, mimos de Nosso Senhor ? Eu certo como
se o visse, espero que Elle nos hade levar á terra, para
que a gente saiba este milagre que comnosco usa, por-

que não fique isto sem ser sabido : e a gente, a cuja

noticia vier este nosso naufrágio, dê sempre louvores
a Nosso Senhor, e glorifique e exalte com graças seo
Santo Nome ; e mais que nos não hade levar a qua
quer terra, senão á cidade de Lisboa, aonde possamo
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contar coiizas tào novas como estas e não é necessá-

rio para irmos seguros e confiados de isto ser assim
mais que fé em o Senhor, pois Elle diz em um dos
Evangelhos, que quem tiver fé fundada em pureza de
coração, tamanha como um grão de mostarda, fará

mudar e traspassar um monte de uma parte para ou-

tra. Por tanto irmãos meos, postos neste estado de fé

e confiança neste Senhor, esperemos que neste pedaço
de páo nos livrará do profundo abismo do mar.

Estas couzas, e outras ccmo estas, que elle dizia

melhor do que eu as sei relatar, vinha dizendo á st^a

piedosa companhia, cem que nos todos muito nos
consolám.os, e muito mais com o ver a elle andar tào

ledo, e com rosto tão prazenteiro, que parecia não ser

elle aquelle que padecia os trabalhos e fómcs que
perseguiam a todos: e sempre andava consolando a

quem lhe parecia que mais fraco estava, sem dar a

entender que sentia o perigo em que v^inhamos : mas
ninguém o entendia melhor que elle, porque algumas
vezes de noite o achávamos cm lugar apartado, com
muitas lagrimas e exclamações a Nosso Senhor, pe-

dindo-lhe tivesse por bem de nos salvar ; e de dia a

todos animava e consolava, e com tanto animo e

esforço o viamos andar nestes trabalhos, que nos

animávamos muitas vezes, e bem parecia ser filho de

seo pai nisto, e sobrinho de seu tio o grande Affonso

de Albuquerque, os quaes é certo que imitava.

Era tào rijo o vento que trazíamos, que por as velas

serem fracas, da matéria que tenho dito, se romperam
por algumas partes, de sorte que foi necessário con-

certal-as, e estando-as concertando e remendando as,

se nos acabou de desapegar o leme e quebrar o ferro

em que só vinha pegado, e de roer e quebrar as cor-

das com que o trazíamos atado, e assim ficou por

popa. Vendo-se o piloto e mestre, e a mais gente sem
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léiiie, mastros, velas, enxarcea, ancoras, e batel, e com
o mantimento que atrás disse, já gastado, e tão longe

de terra como suspeitavam, cahiram no convés dcsa-

corçoados com tristeza e fraqueza, dando se de todo
por perdidos, vendo se desamparados de todoo remédio,
porque ainda que o leme lhe servia mal, por vir como
vinha, assim com elle nos consolávamos muito.

Vendo Jorge da Albuquerque tamanho espanto na
gente, foi cercado de grandíssima tristeza e dor, por
ver que já não tinha nenhum modo de mantimento,
nem que beber; havendo já muitos dias que não
bebíamos agoa, nem vinho, e que o vinagre que se

dava para molhar o padar estava já na borra, e que
já não havia quem podesse dar á bomba, nem tererai-

se nas pernas com fraqueza
;
poz-se assim muito triste a

cuidar que meio teria para consolar seus companheiros,

e supitamente se lavantou tão rijo e ledo, como se

sahira de alguma festa, e começou a chamar a todos

cada um por seu nome, e tirando de um livro de
rezar seo que escondera dos francezes, duas folhas,

em uma delias eíítava Nosso Senhor Jesus Christo

cruciíicado, e em outra a Imagem de Nossa Senhora,

as quaes pôz pregadas ao pé do mastro, que todos
vissem, e chama ido os a todos lhes disse em alta

vóz : Ora sus companheiros, não haja quem enfraqueça

nem desmaie, ponhamos os olhos naquellas Imagens,
com cuja vista nos podemos alegrar e consolar, co-

nhecendo que quem tanto padeceo por nós, pois é
todo misericordioso e piedosíssimo, nos salvará deste

temeroso perigo, e nos levará a salvamento, e mais
tendo nós por advogada e intercessora a Sacratissima

Virgem Maria Nossa Senhora Rainha dos Anjos, por
cuja intercessão, rogos, e merecimentos eu espero e
confio que nos havemos de ver fóry de tamanho pe-

rigo : e torao-vos a dizer, que não havemos de ir a
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qualquer terra, senão que pela intercessão da Virgem
Nossa Senhora havemos de ir ter a Lisboa, para que
nossa chegada em salvo faça notórios os milagres que
por rós obrou. E sabei amigos quão confiado estou

nisto, que antes me quero aqui comvosco, que na nao
dos francezes, porque levandome, não quiz ir como
vistes, senão mantendo-vos companhia, e ser teste-

munha de vista dos perigos que passámos e das gran-

des misericórdias que Deos comnosco usou.

Acabando estas palavras ncs puzemos todos de joe-

lhos diante das Imagens de Christo Crucificado e de
sua Mãi Santissima, pedindo em altas vozes misericór-

dia, com tão dolorido e lastimoso som, que por sem
duvida tenho que de ninguém pudéramos ser ouvidos,

que se pudera nos não soccorrera, doendo-se de nossa

desaventura, por duro e bárbaro que fora
;
porque

era couza lastimosa e de grandíssima compaixão ver

o estado em que esta misera gente estava, de trabalhos

e necessidades, e tão disformes e magros, que nos Ía-

mos já desconhecendo uns aos outros.

Jorge de Albuquerque, posto que o não dava a en-

tender a pessoa alguma, vendo que a miséria que pas-

savam não dava lugar a terem muitas esperanças de
salvação, nem vida, fez uma declaração por escrito

de couzas que cumpriam a couzas de sua consciência^

a qual com outros muitos papeis, que relevavam, me-
teo em barril de páo pequeno, e o fechou, e breou

muito bem para o deitar no mar, quando se tcdos

vissem na derradeira hora da vida, para que pelos pa-

peis que se nelle achassem se soubesse o fim que todos

houvéramos. Mas isto se fez com tanto segredo, que
nenhum de nós outros então o soube.

Vendo-nos sem leme, ordenámos um modo de es-

padella, como remo, de taboas e páos que tirámos

da nao, e todas estas couzas e algumas mais que eram
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feitas, fazíamos com um machado velho, e um esco-

pro, e os furos que se haviam de fazer com verrumas,

os fazíamos com pregos quentes, e Jorge d e Albu-

querque era sempre o inventor de todas estas couzas,

e dos primeiros que lançavam mão de tudo o que se

fazia. A espadella que fizemos em lugar do leme apro-

veitou tão pouco, que não queria a nao governar com
ella, e com tudo, com caçar e alargar as pobres e

fracas escolinhas, e com remarem dous remos por

banda, dava a nao algum geito de si, e com uma ce-

vadeira que fizemos de deus mantos com que se os

companheirís cobriam : mas tudo isto não aproveitava

por ser o vento rijo, e os mares grossos, e somente
nos servia quando havia bonança. Já Jf^rge de Albu-
querque nos não consolava, senão que fiava que como
se acabasse o mez de Setembro (que estávamos já a

vinte e sete delle) se haviam de acabar os trabalhos,

e com o mez de Outubro esperava que havia de vir

bonança, e o favor do Bom Jesus e da Virgem Nossa
Senhora.
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com muita dor, que aquillo que lhe diziam era tão fora

de razão, que erro e cegueira muito grande seria con-

sentir em tão bruto desejo; mas que bem via que ven-
cidos da necessidade prezente tomavam aquelles con-
selhos que lhes dava tão roim conselheira como a fo-

me era, mas que lhes pedia que olhassem bem o que
queriam fazer, porque elle em quanto fosse vivo tal

não havia de consentir, e que depois delle morto po-

diam fazer o qne quizessem, e come Io a elle primeiro.

Bem pôde, quem quer que isto ler, julgar que taes es-

tariam os homens, que chegaram a termos de fazer

couza nunca ouvida, senão no cerco de Jerusalém.

Começou Jorge de Albuquerque a consola-los com
palavras de esperanças em Deos, ém cuja mão está todo
o remédio. E vendo o perverso inimigo que os não
podia levar fora da esperança em que as palavras de

Jorge de Albuquerque os punham, e a particular con-

fiança em Deos, com que cada um de nós esperava de
se salvar, desejando que afracassem nella, como inimigo

de nossas almas, começou a usar um novo e não cui-

dado ardil contra nós, o qual foi este. Vendo que a

braveza do mar e fúria da tormenta nos não pudera
acabar, encaixou nos corações de alguns dos nossos

uma persuaçãj infernal, de se não poderem salvar,

nem escapar daquelle perigo, e que todos havíamos de
morrer forçadamente.

Vencidos de tão mao conselho do falso inimigo,

consultaram alguns delles entre si, que pois não po-

diam escapar por nenhum caso, por estarem tão des-

amparados de todo o remédio humano, e a fome que
padeciam lhes fazia ser a vida penosa, para escuzarem

a pena que padeciam com ella, que arrancassem uma
taboa do fundo da nao para com mais brevidade se irem

ao fundo, e com isso ficarem sem vida e sem traba-

lhos, que com a ter padeciam. Ouiz Nosso Senhor por
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quem é, que se descobrissem estas danadas determi-

nações e conselhos diabólicos a Jorge de Albuquer-
que, para poder impedir sua execução, como fez. E
pedindo a Nossa Senhora da Graça lhe alcançasse de
seo Unigénito Filho graça para que pudesse remediar

tamanho mal, e outro não menor que este, que junta-

mente veio a saber, e que era que estavam todos os

que havia vivos na nao postos em bandos e brigas»

estando tão vizinhos da morte, como dito tenho, sem
forças, e sem armas, porque na nao não havia mais

que uns peiaços de facas e páos para poder brigar, e

nenhum delles se podia ter nas pernas. Parece que a

fome que padeciam, e a desesperação que tinham con-
cebida, os punha em tamanho desatino e desconcerto,

e principalmente o demónio, que com meio tão infer-

nal os querid acabar em tão máo estado : e que uns
aos outros acabassem o que nem o mesmo demónio,
nem o mar, nem a fúria da tormenta puderam fazer.

E com assas melanconia e agastamento se pôs Jorge
de Albuquerque entre elles, e os começou a reprehen-

der do diaboli::o conselho que aceitavam em se que-

rerem ir ao fundo do mar, e juntamente estando em
estado tão piedoso quererem ter brigas, que era couza

vergonhosa : e sabida a razão porque as queriam ter,

não era alguma mais que cizânia que o demónio entre

elles semeava
;
pelo que de novo lhes começou a ro-

^gar que quizessem estar em paz como irmãos; e que
devendo fazer isto em o tempo, pois eram christãos,

neste principalmente se haviam de envergonhar muito
lembrar lhe couza alguma de ódio para seos próximos;
e que naquelle perigo em que estavam se não deviam de
lembrar mais que de somente pedir aDeos misericórdia,

e ter firme fé em Christo Senhor Nosso, que pela sua
infinita bondade os levaria a porto de salvamento, e
que não desconfiassem nem quizessem tomar a morte
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com suas mãos, pois com isso matavam corpo e alma,

couza que todo o christão deve tanto ttmer e fugir r:

e que quem naquelles trabalhos, ou cm c utros tama*
nhos (se os no mundo Lavia) se purha nas n âos do
Senhor, recebia sempre mais e maiores mercês das que
esperava ; e que assim confiava elle em Ne sso Senhor
que não somente os havia de livrar do perigo cm que
estavam, mas que os havia levar a Lisboa, ccmo lhes

tinha dito algumas vezes
;
por isso lhes regava qie

lançassem de si todo o ódio e má querença, porque
tendo ódio se faziam incapazes das mercês que espera-

vam da Divina Magestade.

Prouve a Nosso Senhor que com estas palavras e

outras muitas que lhes Jorge de Albuquerque disse,

lhes tirou do pensamento os danados propósitos que
tinham, e assim ficaram livres do diabólico laço que o
inimigo lhes tinha armado, o qual era o mais perigoso

passo em que se viram, pois com os outros perigos po-

diam morrer os corpos e salvar-se as almí s com a con-

trição, que em todos parecia: e neste se perdiam cor-

pos e almas, por quererem tomar a morte com suas

mãos, desesf erando da misericórdia de Nosso Senhor.
Aos vinte e nove de Setem.bro dia do Anjo S. Mi-

guel, pela manhã houvemos vista de uma nao, á qual

capeámos e fazibmos como desejosos de remédio para

nos salvar, por vir muito perto de rós ; mas tiveram
tão pouca caridade quem quer que eram, que nos não
quizeram acodir, vendo-nos em um pedaço de nao,

da maneira que vinhamos.
Andávamos já todos de maneira, que quasi nos

não podiamcs alevantar com féme, cem sede, e com
trabalho continuo que tinhamos em dar á bomba um
espaço de hora, e outro descançavamos, porque ain-

da.que c( m a ida do marinheiro abaixo tomámos
muita agoa, todavia nunca deixámos de fazer tanta,..
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que nos era necessário dar á bomba. Estando no mí-

sero estado que tenho dito, com a necessidade, fome,

sede, e trabalho que contei, sem sabermos onde es-

távamos, nem para onde caminhávamos, a misericór-

dia de Nosso Senhor, que nunca faltou a quem por
el!a chama, nos soccorreo tão favoravelmente, que
milagrosamente a dous dias do mez de Outubro, a

uma terça feira, sem o cuidarmos, nos achámos en-

tre as Berlengas e a Roca de Cintra, defronte de Nos-

sa Senhora da Pena, a qual casa vimos a horas de
meio dia, acabando-se de desfazer um grande nevoei-

ro e nebrina que se fizera pela manhã, e porque quan-
do vimos terra cuidávamos que podia ser Galiza, de-

pois que conhecemos bem aonde estávamos nos ale-

grámos como cada um pôde cuidar ; mas fez-nos tris-

tes o não ter com que ir a cila. E chegando- se a nao
para terra muitos fizeram prestes taboas e páos para

se lançarem ao mar com elles, quando a nao desse

á costa, na qual se desse pareceria couza impossível es-

capar nenhum de nós, por aquella paragem de cos-

ta ser tão fragosa e brava como todos sabem. E
querendo por conselho do piloto e mestre fazer

jangadas para sahír, lhes disse Jorge de Albuquer-
que : Ah senhores, que vergonha é esta ? tão pouca
fé tendes, e tão pouco confiais na misericórdia de
Nosso Senhor, que livrando- nos de tantos trabalhos

e perigos, vos havia de trazer á vista da terra para

vos perderdes ? Não creais tal, porque quem vos aqui

trouxe, e á vista de tal casa, como é a de Nossa Se-

nhora, não hade permittir que nos percamos, senão

que nos salvemos todos
;
porque eu espero que nos

leve a parte, onde todos saltemos em terra a pé en-

xuto, assim como eu vo lo disse algumas vezes lá

nesse Golfão, e bem longe de terra, que agora vemos.
Neste comenos houvemos vista de muitas velas, ás



1Ô6 Bihlioiheca de Clássicos Portuguezes

quaes capeámos, e o bem era, que quanto mais lhes

capeávamos, mais se desviavam de nós ; e alguns dos

nossos cuidavam que haviam medo de nossa nao, por

lhes parecer fantasma, porque nunca se vio no mar
couza tão dessemelhada para navegar, como o peda-

ço da nao em que vínhamos.

Ao outro dia três de Outubro, véspera do Bem-
aventurado S. Francisco, amanhecemos muito perto

da Roca e da Rocha, e indo já quasi a nao para dar

á costa, passou por nós uma caravela que ia para a

Pederneira, e pedindo-lhes nós outros que á honra da
Morte e Paixão de Nosso Senhor nos quizessem soc-

correr, dando- lhes conta de todos nossos trabalhos,

e que alem de fazerem serviço a Nosso Senhor, lho

pagaríamos muito bem, que nos tomassem comsigo
para nos porem onde quizessem, pois estava em sua

mão salvar-nos : e pedindo-lhe isto com a instancia

que nossa necessidade requeria, nos responderam :
—

Que Jesus Christo ncs valesse, que elles não podiam
perder tempo de viagem ; e se foram sem nenhuma
piedade de nóa outros. Vendo-os assim partir ficámos

tão desconsolados, que não houve nenhum de nós

que se lhe não arrazassem os olhos de agoa, por ver-

mos a crueza que comnosco usavam homens portu-

guezes, e nossos naturaes. Foi crueza esta muito para

se estranhar, e para um Rei mandar castigar. E indo

assim já para darmos á costa, sem termos remédio
algum de salvação, peta parte em que iamos dar, nos

socorreo a miisericordia Divina com uma barca pe-

quena, que ia para a Atouguia, a qual vendo a come-
çámos a capear, e a bradar postos de joelhos, gritan-

do e pedindo-lhe da parte de Jesus Christo nos vales-

se : e estando a barca de nós um tiro de berço, nos

acudio com muita pressa, como próximos e christãos.

E tanto que os da barca chegaram a nós, ficaram es-
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pantados de nos verem da maneira que vínhamos, e

nos disseram que logo, posto que estavam longe, nos
ouviram o requerimento que da parte do Nome de
Jesus lhes fizemos : couza por certo muito para notar,

porque não podendo nenhum de nós de fraqueza fal-

lar alto, foram ouvidas nossas vozes tão longe.

Na barca vinha um Rodrigo Alvares da Atouguia,
mestre e senhorio delia, e Francisco Gonçalves de
Aveiro, e João Rodrigues da Atouguia, e um moço
filho do mesmo Francisco Gonçalves ; e todos estes

em vendo os nossos e o perigo em que estávamos
nos começaram a cousolar e esforçar, dizendo, que
não temêssemos, que elles nos não desamparariam,
ainda que se puzessem a risco de perder-se, e que
todo o possível fariam por nos pôr em terra a salva-

mento ; e que por esse trabalho não queriam premio
algum, porque o queriam fazer por serviço de Nosso
Senhor, visto como parecia couza rrilagrosa te-los

trazido alli, onde havia três dias que se não podia ir

para diante nem para trás, andando sempre dando
bordo ao mar, e bordo á terra para fazerem seo
caminho : que parecia que Nosso Senhor não quiz que se

pudessem ir dalli porque esperassem por nós para nos
levar á terra, e que em lhe nós bradando nos ouviram,
e logo nos acudiram com muita pressa, vindo com
vento em popa para nossa nao, que até então lhes não
ventara. E vendo a nao tão destroçada, e qual vinha,

e a nós outros tão disformes de fome, ficaram attomitos:

e com muita compaixão começaram a chorar, e nos
deram logo do pão, agua, e fructas que para si

traziam : dos nossos uns não puderam comer de
sobeja alegria de ver terra, e em que ir a ella, e outros
por terem já o padar cerrado da fome e necessidade
passada : e averiguadamente se andáramos mais dous
ou três dias no mar, não ficara nenhum de nós
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vivo, porque os que vinhatnos vivos não nos podíamos
ter nas pernas pelo trabalho de dar á bomba, e haver
dezasete dias que não bebíamos agoa nem vinho, equasi

em todo este tempo não comíamos cada dia mais que
três ou quatro cocos, se eram pequenos, porque se

eram maiorzinhos, três somente repartíamos por todos,

que éramos perto de quarenta pessoas.

O senhorio da barca tanto que nos acabou de dar

de comer, nos deo um cabo com que afastámos a nao
da Rocha, e assim á toa trouxeram a nao ao longo de

terra, até a porem em Cascaes a horas de sol posto,

e em as barcas que logo acodíram de terra se pas-

saram alguns de nòs, que desembarcaram em Cascaes,

outros viemos desembarcar a Belém a pé enxuto. Uns
e outros lo^^o dalli começaram a cumprir suas roma-
rias que traziam promettidas, dando muitas graças a

Nosso Senhor pelas grandes e misericordiosas mercês
que comnojco usara. Jorge de Albuquerque antes que
-se desembircasse satisfez ao senhorio da barca e

aos mais companheiros seos a boa obra que nos
fizeram em nos trazer até alli, e na mesma noite que
chegámos ficou a nao amarrada por popa da barca,

por não ter com que se amarrasse ; e com a barca não
ter inais que uma só fateixa ao mar se teve a si e á

nao toda aquella noite, que foi quinta feira o dia

seguinte quatro de Outubro. No mesmo dia o Infante

D. Henrique Cardeal neste reino de Portugal, que
neste tempo governava, mandou uma galé para que
trouxesse a nao pelo rio acima, como fez, e se poz a

dita nao defronte da igreja de S. Paulo, que ora é

freguezia, e por espaço de um mez ou mais que alli

esteve ia tanta gente ve-Ia, que era couza espantosa, e

todos ficavam admirados vendo seo destroço, e davam
muitas graças e louvores a Nosso Senhor por livrar os

.que nella vinham de tantos perigos como passaram.
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E assim parece razão, que toda a pessoa a cajá
noticia vier a grande misericórdia que Deos usou
•coranosco, lhe dê muitas graças e louvores, por nos
trazer a salvamento em um pelaço de nao, estando
afastados de terra duzentas e quarenta legoas, sem
termos leme nem velas, nem mastros, finalmente

nenhum aparelho daquelles de que se tem necessidade

para navegar, e a nao aberta que se ia ao fundo : e
sobre tudo isto fome e sede, sem ter que comer nem
que beber, andando vinte e dous dias, como tenho
dito, em dezasete dos quaes nenhum de nós bebeo
agoa nem vinho, nem comemos mais que três quatro
cocos, repartidos cada dia por quarenta pessoas.

Moveo-me escrever este discurso do nosso naufrágio

querer que soubesse toda a gente os trabalhos que nas

navegações se passam, e quão forte fraqueza é esta

de nosso corpo, á qual se se lhe reprezentassem para
passar os trabalhos com que pôde, cuido por certo

que desmaiaria de os ouvir: e mais para que todos
vejam claro com quanta razão devemos todos esperar

e confiar na misericórdia do Senhor, a qual não des-

empara ningum em trabalhos, por grandes que sejam,

se a buscarmos com pureza de coração, com que é

necessário aparelharmo nos para a recebermos : e para

que se saibam as grandezas da misericórdia de Nosso
Senhor, e as maravilhas que usa com os peccadores,

que na sua bondade e misericórdia confiam, me puz
a escrever este compendio de trabalhos, que servirão

de espelho e aviso, e consolação para os que se virem
em quaesquer outros semelhantes a este, saberem ter

grande fé e confiança na misericórdia de Nosso Senhor
os livrar e salvar, assim como fez a nós. E por tudo
seja o Senhor sempre bemdito e louvado.

Posso affirmar com verdade a todos os que isto le-

rem, que não escrevo aqui metade de tudo o qUíC
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passámos, porque nem quando passei estes trabalhos

tinha lembrança nem commodidade para os escrever,

nem depois de passados me soífria a memoria querer

que se lhe representassem : mas somente é aquillo

que me pôde lembrar do muito que padeci nesta via-

gem : mas seja louvado o Nome .Santíssimo de Jesu,

cuja bondade e misericórdia me trouxe a salvamento.

Os que chegámos á terra vivos foram estes: Jorge de
Albuquerque Coelho, que foi o que mais trabalho

soffreo e perda recebeo neste naufrágio que todos, o
piloto Álvaro Marinho, o mestre André Rodrigues,

Aífonso Luís piloto, mas não da nossa nao, André
Gonçalves, Domingos da Guarda, António da Costa,

«m homem por nome o Velho, um moço por nome
António, Balthezar Alvares, um padre da Companhia
por nome Álvaro Lucena, um filho bastardo de Je-

ronynio de Albuquerque, Graviel Damil, Simão Gon-
çalves, Simeão Gonçalves, Gomes Leitão, dous irmãos

por nome os Bastardos, um Velho, mestre de fazer

assucar, Brás Alvares Pacheco, uma escrava de Jorge

de Albuquerque, por nome Antónia, e outros escra-

vos mais.

A gente que o mar levou foram, o contra-mestre

Toribio Gonçalves, António Fernandes, um moço por

nome António, filho do Velho, Gaspar Mouco, um
francez piloto, Domingos Gonçalves e António Mo-
reira. Os mais morreram pelo caminho com fome,

sede, e trabalho. Uma só couza quero contar, para

se poder ver o muito trabalho que scffremos, e a que

estado ncs chegou este naufrágio, que sahindo Jorge

de Albuquerque com alguns que o acompanhámos

cm Belém, e encaminhando em romaria a Nossa Se-

nbora da Lus, pelo caminho de Nossa Senhora d'Aju-

da, sendo sabido na cidade dos parentes e amigos que

era chegado alli, D. Jeronymo de Moura seo pri-
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mo, fiiho de D. Maneei de Moura, e outras muitas

pessoas o foram logo buscar, e sabendo que era já

desen;barcado e aonde ia, e que caminho levava, fo-

ram apoz elle ; e chegando o primo a nós outros, que

íamos juntos, nos saudou, perguntando-nos se éramos

nós os que nos salváramos com Jorge de Albuquer-

que ? e dizendo lhe que sim, nos perguntou : Jorge de

Albuquerque vai diante ou fica atrás, ou tomou por

outro caminho ? E Jorge de Albuquerque, que estava

diante delle, lhe respondeo :

— Senhor, Jorge de Albuquerque não vai diante,

nem fica atrás, nem vai para outro caminho. Cuidan-

do D. Jeronymo que zombava, quasi se houve por

desconfiado, e lhe disse que nào gracejasse, que res-

pondesse ao que lhe perguntava. Disse-lhe Jorge de

Albuquerque : — Senhor D Jeronymo, se virdes

Jorge de Albuquerque, conhece-lo-heis ? Disse elle

que sim. Pois eu sou Jorge de Albuquerque, e vós

sois meo primo D. Jeronymo filho de D. Izabel de Al-

buquerque minha tia ; aqui podeis ver e julgar o tra-

balho que passei. E criando-se ambos, e não havendo
mais que um anno que se deixaram de ver, e sendo

muito amigos, e conversando muito tempo, o desco-

nhecia de maneira que nem com isto o pôde acabar

de conhecer. Foi então necessário a Jorge de Albu-

querque mostrar lhe sinaes na pessoa, por onde com
muitas lagrimas o abraçou, espantando-se de quão
dessemelhado vinha elle, e assim vinham todos os

mais. A tudo isto fui testemunha de vista, por isso o

contei. Seja louvado Nosso Senhor, que me chegou

a estado de poder escrever isto, couza que muitas ve-

zes cuidei que não poderia ser ; mas somente Deos é

o que sabe tudo ; seja elle bemdito e louvado para

todo sempre.
FIM DO TERCEIRO VOLUME
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